
Příloha č. 1a – SPECIFIKACE TŘÍD, MINIMÁLNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE, ZÁRUKA 

 

Název zakázky:  Výměna podlahové krytiny v učebnách ZŠ Velké 

Opatovice 
 

1. Vymezení učeben a jejich rozměry: 

 

 

Určení místa Označení učeben, rozměry (mm) 

Pavilon C, 4.NP učebna 1 (8.A), 9100x7425 

učebna 2 (6.B), 8800x7425 

učebna 3 (7.A), 8800x7425 

učebna 4 (9.A), 8800x7425 

učebna 5 (učebna fyziky), 8825x7425 

Pavilon C, 3.NP učebna 6 (7.B), 8800x7425 

učebna 7 (AJC3), 8800x7425 

Pavilon A, 3.NP učebna 8 (klubovna),5850 x7425 

Pavilon A, 1.NP učebna 9 (učebna 3.ŠD), 9340x7200 

učebna 10 (učebna 1.ŠD), 8810x7200 

učebna 11 (učebna 4.ŠD), 5830x7200 

učebna 12 (učebna 2.ŠD), 8940x7200 

 

V přílohách 1b, 1c, 1d , 1e  jsou přiloženy stavební výkresy uvedených učeben, z nichž jsou 

patrné jejich půdorysy. 

 

2. Minimální technická specifikace: 

Požadujeme: 

- odstranění stávající podlahové krytiny  (PVC) a lepidla (broušení), v učebně 8 -  

odstranění dlažby (jediná učebna s dlažbou) 

- příprava podkladu pro pokládku nového PVC:  

oprava trhlin v betonu technologií sešití a zabroušení trhlin (pro účely výběrového 

řízení odhadujeme délku sešívaných trhlin v průměru asi 20 bm/třídu), drobné 

praskliny budou opraveny opravným tmelem 

případné vyrovnání podkladu (po konzultaci se zadavatelem) 



celoplošné penetrování a stěrkování kvalitní zátěžovou stěrkou, která je vhodná pro 

namáhání kolečkovou židlí 

- pokládka, celoplošné lepení a svařování PVC (dodržení normy ČSN 744505) 

- lištování (soklová PVC lišta 60x15mm)  

- úklid, odvoz a likvidace odpadu 

Pozn:  Průměrná délka trhlin na třídu určených k sešití byla stanovena na základě zkušeností 

s předchozí výměnou podlahové krytiny v některých učebnách školy. U každé učebny bude 

v průběhu montážních prací zhotovitel zaznamenávat celkovou délku všech sešívaných trhlin 

do stavebního deníku.  Ttyto údaje překontroluje a schválí zástupce zadavatele (M. Šimáčková 

nebo J. Šafář). Pokud se bude celková délka sešívaných trhlin lišit od předpokladu, bude cena 

zakázky upravena dodatkem k již podepsané smlouvě o dílo. 

 

Požadavky na PVC: 

- zátěžové PVC - třída zátěže dle EN 685 min. 34 

- nášlapná vrstva 0,70 mm 

- celková tloušťka min. 2,5 mm 

- odolnost vůči bodovému zatížení ≤ 0,1 mm 

- skupina oděru T 

- protiskluznost dle EN 13893 ≥ 0,3 

- PVC vhodné pro zátěž kolečkovou židlí 

Uchazeč ve své nabídce podrobně specifikuje dodávaný materiál včetně obchodního názvu 

(PVC, lepidla, stěrky) a k nabízenému zboží doložení technické listy (v českém jazyce). 

Barevné provedení a vzory PVC a soklových lišt budou vybrány zadavatelem ze vzorníku 

uchazeče (uchazeč předloží zadavateli min. 5 vzorů v dané cenové kategorii). 

Dále požadujeme, aby zařízení pevně spojená s učebnou (tabule, dataprojektory, 

reproduktory, osvětlovací tělesa…), byla zajištěna dodavatelem proti poškození. 

Požadujeme záruční dobu na materiál a práci min. 60 měsíců, záruční opravy do 3 pracovních 

dnů od nahlášení závady. 

Nesplní-li nabídka uchazeče všechny podmínky minimální technické specifikace, bude 

z dalšího hodnocení vyloučena. Rozhodnutí o vyloučení z účasti ve výběrovém řízení 

sdělí zadavatel uchazeči písemně. 

 

 

 


