
Dobrý den, 

dovolujeme si Vás oslovit ve věci výběrového řízení  na výměnu 3´´ pozinkované trubky v areálu  
Základní školy, Brno, Kamínky 5, příspěvkové organizace.

Název výběrového řízení výměnu 3´´ pozinkované trubky

Datum vyhlášení výběrového řízení 20. 6. 2022

Název zadavatele Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele Kamínky 5, 634 00 Brno

IČ zadavatele 48511226

Kontaktní osoba zadavatele Kristýna Černá 

Email: sekretariat@zskaminky.cz

Tel: + 420 605 376 550

Předmětem výběrového řízení je výměna 3´´ pozinkované trubky o délce 44 m v areálu školy. 

Celková cena výměny pozinkované trubky 3" musí být zahrnuto:  

- demontáž stávajícího potrubí 

- montáž nové pozinkované trubky v 3" včetně izolace a práce 

- napojení na stávající odbočky ( boiler, prádelna a další ) 

- napojení hydrantové skříně včetně nového ventilu a zp. klapky

- dovoz materiálu, odvoz, úklid, lešení a ostatní práce 

Prohlédnutí, změření je možné po předchozí domluvě s panem školníkem Svatoplukem Čechem na 
telefonním čísle 730 580 603 v termínu od 20. 6. 2022 do 23. 6. 2022. Podrobný popis včetně 
fotografií je uveden v příloze č.1.

Nabídky je možno podávat e-mailem na adresu sekretariat@zskaminky.cz

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 6. 2022 ve 12:00 hodin. Nabídky doručené po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek nebudou do hodnocení zařazeny. 

Předpokládaná hodnota zakázky včetně dopravy je do 290.000,- Kč včetně DPH.

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za celkové plnění v Kč včetně DPH. 

Dokončení předmětu zakázky do sídla zadavatele bude provedeno nejpozději do 20. 8. 2022            
( vyjma týdne 8. 8. 2022 – 12. 8. 2022 )



Toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy s dodavatelem bez udání důvodu toto 
výběrové řízení zrušit. Zájemci nenáleží žádné náhrady případných výdajů spojených s podáním 
nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným ze subjektů, které podaly nabídku.

Dodavatel, v případě že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva 
na plnění předmětu zakázky, souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souvislosti s povinností 
zadavatele dle zákona č 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, dle zákona č. 320/2001 
Sb. O finanční kontrole je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

V Brně dne 20. 6. 2022 Mgr. Petr Novák, Ph.D.

             ředitel školy



Příloha č.1

Specifikace výměny 3´´ pozinkované trubky o délce 44 m.

Hl. uzávěr :  

přírubové koleno patkové DN80 

přírubový přechod DN80  2x 

přírubový ventil DN80 

přírubový filtr DN 80 

přírubová zpětná klapka DN 80 

přírubový vodoměr DN50 

přírubová redukce DN 80/50 2x 

kulový ventil 3" 

šrouby a matky  32ks 

ostatní materiál a práce 

Specifikace místa

Daná trubka vede z kotelny viz. obrázek č. 6 chodbou viz. obrázek č. 2-5 k prostoru hlavního uzávěru 

vody viz. obrázek č.1. 

Dané místnosti se nachází v budově školní kuchyně, v přízemí.
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