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Výzvy k předložení nabídky 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Vybudování zázemí pro provozní zaměstnance v suterénu  

Jazykového gymnázia Pavla Tigrida,  

Ostrava-Poruba, příspěvková organizace” 
 

Specifikace požadavků 
 

Požadujeme upravit prostor bývalého krytu civilní obrany v suterénu budovy A na zázemí pro provozní 
zaměstnance (šatnu, kuchyňku, sprchový kout a sociální zařízení) v následujícím rozsahu navržených prací: 
 

Položka Jednotka Počet jednotek 

Zednické práce 
Bourací práce (vybourání příčky mezi dvěma místnostmi 5m2,  
tloušťka 30cm včetně vynášky suti) 

  

Zednické zapravení- špalety a opravy zdí   

Dodávka a montáž SDK příčky včetně izolace - voděodolná m2 114 

Dodávka a montáž SDK překladu a sloupu m2 13 
Vyrovnání podlahy - nivelace m2 36 
Hloubková penetrace podlah m2 36 
Dodávka a pokládka PVC m2 28 
Dodávka a montáž soklu bm 22 
Malba jednobarevná včetně penetrace  m2 114 
Dodávka a montáž ventilačních mřížek ks 12 
Dodávka a montáž zárubní 70  Levé 
(s uchycením do sádrokartonu) 

ks 1 

Dodávka a montáž dveří dekor dřevo 70 Levé - s kováním ks 1 
Dodávka a montáž plastového okna  
60x60 otevírací včetně pákového ovládání 

ks 1 

Dodávka a montáž větracích mřížek do dveří od šatny a od sprchy ks 2 
Elektroinstalatérské práce 

Panelové svítidlo LED ks 5 
Svítidlo pod linku ks 1 
Svítidlo do kuchyňky ks 1 
Svítidlo sprcha a WC IP55 a vyšší ks 1 
Kabel Cyky 5cx2,5 m 40 
Rozvaděč PL 12M včetně vybavení ks 1 
Kabel Cyky 3Cx2,5 m 120 
Kabel Cyky 3Cx1,5 m 180 
Ventilátor průměr 100 s časovačem ks 1 

Zásuvky a vypínače ks 10 
Vodič Cy 4 ZŽ m 40 
Spojovací materiál   

Instalace výše uvedených položek   
Vodoinstalatérské práce a vzduchotechnika 

Dodávka a montáž odpadu   
Rozvody teplé a studené vody   
Dodávka a montáž sprchového koutu ks 1 
Dodávka a montáž sprchové baterie ks 1 
Dodávka a montáž umyvadla 50cm ks 1 



Dodávka a montáž WC Combi ks 1 
Vytápění místnosti - 4 ks radiátorů včetně termoregulačních ventilů 
včetně napojení na stávající rozvody 

sada 1 

Vzduchotechnika   
Truhlářské a obkladačské práce 

Dodávka a montáž obkladu m2 17 

Dodávka a montáž dlažby m2 7 

Dodávka a montáž kuchyňské linky 150cm včetně nerezového 
dřezu a stojánkové baterie 

sada 1 

Související práce 

Odvoz suti a uložení na skládku   

Hrubý úklid   

Doprava   
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