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Věc:  Výzva k podání nabídky.

Název akce: „Oprava parní sauny v ML v Krnově“.

Naše společnost má záměr realizovat v letošním roce zakázku: „Oprava parní sauny v ML v Krnově“.
V případě Vašeho zájmu o realizaci Vás žádáme o zpracování nabídky pro uvedenou zakázku. Nabídka bude 
zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, že nemáte zájem o předložení 
nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem …/. 

1. Podmínky pro zpracování nabídky:

1.1. Předmětem dodávky bude:

1.1.1. Oprava parní sauny:

1.1.1.1. dodávka a montáž nového stropního podhledu z Aquapanelů z voděodolného 
sádrokartonu včetně izolace, síťoviny a stěrky,

1.1.1.2. dodávka a provedení hydroizolace svislých stěn včetně síťoviny a stěrky,
1.1.1.3. dodávka a provedení hydroizolace podlah,
1.1.1.4. dodávka a montáž bezrámových celoskleněných dveří 700 x 1 970 mm,
1.1.1.5. dodávka a montáž prefabrikovaných sedáků bez opěradla včetně usazení, zpevnění a 

opracování tvarových profilů,
1.1.1.6. dodávka a montáž sprchového žlábku napojeného do kanalizace v prostoru mezi 1. NP 

a 2. NP,
1.1.1.7. dodávka a montáž krytu nerezového potrubí a potrubí vyústění páry,
1.1.1.8. dodávka a montáž 2 kusů stropních LED osvětlení nezávisle ovládaným světelným 

vypínačem,
1.1.1.9. dodávka a montáž 40 kusů LED stropního osvětlení automaticky měnícího barvu 

ovládaného z centrálního ovladače,
1.1.1.10. dodávka a montáž dávkovače esencí do rozvodu páry s možností řídit čas dávkování a 

prodlevu mezi dávkováním,
1.1.1.11. dodávka a montáž 2 kusů reproduktorů voděodolných max. 30W, IP65,
1.1.1.12. dodávka a montáž mozaiky na strop, svislé stěny, sedáky-lavice, potrubí a vyústění 

páry, podlahu a práh dveří včetně speciálních lepidel a spárovacího tmelu, /mozaika 
standardního provedení v cenové relaci 1 150-1 200,-Kč/m2, konkrétní barevné provedení 
vybere před realizací objednatel/

1.1.1.13. dodávka a montáž cedule “Parní sauna“ /ČR, PL a AJ/,

1.1.2. Veškeré dopravní náklady a nákladů na ubytování /pokud budou účtovány/.

1.1.3. Potřebná dokumentace. /prohlášení o shodě, záruční listy, návody na použití, atd… /

Poznámka – objednatel zajistí stavební připravenost prostoru parní sauny:
1. V parní sauně bude provedena demontáž obkladu svislých stěn, dlažeb a stávajících dveří,

povrchy budou začištěny tak, aby bylo možné aplikovat hydroizolace.
2. Bude provedena příprava stavebního otvoru k montáži nových celoskleněných dveří.
3. Bude proveden stavební otvor cca 40x40 cm, který umožní vstup nad prostor parní kabiny, tedy 

do prostoru pod současný železobetonový strop a
4. elektrorevizi nového osvětlení.

2. Náležitosti nabídky:      
2.1. Položkový rozpočet, včetně celkové ceny za zakázku /celkovou cenu uveďte bez DPH a včetně 

DPH/ ve dvou variantách:
2.1.1. Varianta I. umístění sedáků lavic v jedné úrovni ve tvaru „U“ /viz náčrtek prostoru/.
2.1.2. Varianta II. umístění sedáků lavic ve dvou urovních /nad sebou/ /viz náčrtek prostoru/.

2.2. Termín realizace díla: od 14. 07. 2014 do 15. 08. 2014.



2

2.3. Záruka za dílo.
2.4. Návrh smlouvy o dílo.
2.5. Prokázání oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku.
2.6. Reference na podobné akce.

3. Termín předložení nabídky: poštou nebo osobně nejpozději do 15. 05. 2014 do 14.00 hod. do sídla 
zadavatele na adresu Stará 11, 794 01 Krnov, podatelna v 1. NP.

4. Termín oznámení výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele: písemně do 30. 05. 2014.

5. Kritérium výběru nejvhodnějšího dodavatele: nejnižší cena za dílo /a zkušenosti s podobnou realizací/.

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, kontakt na 
www.tskrnov.cz

Příloha: náčrtek prostoru

Ing. Štefan Ledvoň  
jednatel společnosti




