Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, Smolkova 565/8, Praha 12 – Kamýk
IČO: 60437189

Praha 30.9.2016
Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12
Smolkova 565/8
14200, Praha 4 - Kamýk

Věc : Doplnění výzvy k podání nabídky v poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava povrchu v malé tělocvičně školy"
Na základě dotazů a připomínek zástupců firem zúčastněných na prohlídce místa plnění v
poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava
povrchu v malé tělocvičně školy" dne 29.9.2016 v budově Základní školy a mateřské školy
Smolkova v Praze 12 doplňuji původní informace v kapitole III. – „Předmět veřejné zakázky a
obchodní podmínky“ takto :
-

úpravu podkladu v objemu 220m2, vyrovnání roštu, položení nových parket
v objemu 220m2 – rušíme a nahrazujeme termíny :

-

výměna roštu včetně záklopu, zhotovení nového na podložkách s pružnými gumovými
segmenty, ošetřeného proti dřevomomorce, plísním a houbám
zhotovení celoplošné folie proti spodní vlhkosti – 220 m2
záklop ze dvou křížených vrstev OSB desek tloušťky 25 mm a 18 mm - 220 m2
položení nové třívrstvé certifikované podlahy (doložit certifikát o vhodnosti segmentu pro
využití ve školních tělocvičnách) – síla dubové nášlapné vrstvy včetně spodního protitahu
minimálně 4 mm, mezi těmito vrstvami vodovzdorná překližka, o celkové tloušťce
segmentu maximálně 22mm - 220 m2
nacenění demontáže a zpětné montáže ribstolí, úchytů pro hrazdu – 2x, úchytů pro empiry
na odbíjenou – 2x

-

-

Kapitola IX. – „Místo a lhůta podání nabídky“
-

Uchazeč podá svou nabídku osobně nebo jiným způsobem tak, aby byla doručena
do podatelny v sídle zadavatele uvedeném v článku I. této výzvy nejpozději do 06.10.2016
do 12.00 hod. – rušíme a nahrazujeme termínem :

-

Uchazeč podá svou nabídku osobně nebo jiným způsobem tak, aby byla doručena
do podatelny v sídle zadavatele uvedeném v článku I. této výzvy nejpozději do 07.10.2016
do 10.00 hodin.
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