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Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 

dne 25.listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90, rozhodnutím  

ministra zdravotnictví. 

__________________________________________________________________________________ 

 
Váš dopis / zn.:   Číslo jednací:  Vyřizuje:         V Hrabyni dne: 

    2011/5750/RUH                                                  7. července 2011                                            

      

Výměna oken v budově bytů – výzva pro podání nabídky 

 

 

     Rehabilitační ústav Hrabyně má příslušnost hospodařit s majetkem státu, mimo jiné i 

s objektem bytů, Hrabyně 206, 747 67 Hrabyně 3.  

     Nosné zdivo objektu bytů o pěti nadzemních podlažích je provedeno ze 

struskopemzobetonových bloků. Vnější zdivo v logiích je z plynosilikátových tvárnic. 

Venkovní omítka je břizolitová. Stávající okna jsou zasklena plochým taženým sklem tl. 3 

mm. 

     V prvním nadzemním podlaží je úklidová místnost, prostor pro umístění kol a kočárků, 20 

sklepních boxů, místnost bývalé prádelny, sušárna prádla a místnost bývalé mandlovny. Dále 

hlavní uzávěr vody, hlavní uzávěr plynu a výměníková stanice.  

     Ve druhém nadzemním podlaží jsou tři třípokojové a dva jednopokojové byty. Ve třetím, 

čtvrtém a pátém nadzemním podlaží jsou v každém podlaží tři třípokojové byty, jeden 

dvoupokojový a jeden jednopokojový byt. 

     Z důvodu už nevyhovujícího stavebně technického stavu oken budovy, která byla 

kolaudována v roce 1974, přijalo vedení Rehabilitačního ústavu rozhodnutí o jejich výměně. 

Jedná se o : 

1. 16 ks jednokřídlových oken o rozměrech šířka 120cm, výška 160 cm, 

2. 16 ks dvoukřídlových oken, jedno křídlo o rozměrech šířka115 cm, výška 160 cm, 

druhé křídlo o rozměrech šířka 66 cm, výška 160 cm, 

3. 16 ks balkónové dveře a okno, dveře o rozměrech šířka 70 cm, výška 240 cm, okno o 

rozměrech šířka 120 cm, výška 160 cm, 

4. 32 ks dvoukřídlových oken, jedno křídlo o rozměrech šířka 85 cm, výška 160 cm, 

druhé křídlo o rozměrech šířka 150 cm, výška 160 cm, 

5. 4 ks sklepních oken jednokřídlových o rozměrech šířka 115 cm, výška 55 cm, 

6. 4 ks sklepních oken dvoukřídlových o rozměrech šířka 175 cm, výška 55 cm, 

7. 4 ks sklepních oken jednokřídlových o rozměrech šířka 85 cm, výška 55 cm, 

8. 4 ks sklepních oken trojkřídlových s dělením na šířku 55 cm, 120 cm, 55 cm, výška 55 

cm. 

9. Rozměry, uvedené v položkách č.1 až č. 8, jsou pouze orientačními rozměry. 

Okna v bytech budou vybavena žaluziemi.  

     Současně s výměnou oken bude provedena výměna vstupních ocelohliníkových 

dvoukřídlých dveří o rozměrech šířka širšího křídla je 100 cm, šířka užšího křídla je 65 

cm, výška 238 cm s pevným nadsvětlíkem, včetně zařízení elektrického vrátného. 
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     Cenová nabídka ve formě návrhu smlouvy o dílo bude minimálně obsahovat: 

1. Prohlášení uchazeče, že cenová nabídka byla zpracována na základě vlastního 

zaměření.    

2. Předmětem návrhu smlouvy bude závazek uchazeče o veřejnou zakázku provést za 

podmínek touto smlouvou stanovených pro zadavatele výměnu dřevěných ( v 1. až 

pátém NP ), eventuálně ocelohliníkových ( v 1.NP ) prosklených výplní okenních a 

dveřních otvorů za výplně plastové, prosklené. 

3. Předmětem plnění smlouvy bude výroba plastových prosklených okenních, eventuálně 

dveřních výplní, demontáž stávajících oken, dveří, parapetů, montáž nových 

plastových oken a dveří, montáž žaluzií, vnějších a vnitřních parapetů, nutné 

související zednické práce a ekologická  likvidace stavební sutě. 

4. Realizaci předmětu smlouvy do 31. října 2011. Výměna oken v bytech bude probíhat 

„za provozu“, v přítomnosti jejich uživatelů. Proto je požadována garance maximální 

ohleduplnosti, minimální hlučnosti a prašnosti, komplexní výměna v každém bytě, 

tedy i třípokojovém bytě,  musí být provedena v průběhu jednoho dne. 

5. Nabídkovou cenu, která bude cenou nejvýše přípustnou. 

6. Objednatel zaplatí formou úhrady převodním příkazem. Na základě předávacích 

protokolů samostatně ke každému bytu bude vystavena faktura se splatností 40 dnů 

ode dne doručení faktury objednateli. 

7. Prohlášení uchazeče, že jím nabízené plastové výrobky, které budou instalovány 

v budově č. 206, 747 67 Hrabyně 3, ke které má příslušnost hospodařit Rehabilitační 

ústav Hrabyně, splňují všechny parametry dané současně platnými předpisy a že dílo 

bude realizováno ve kvalitě stanovené souborem obecně platných a technických 

předpisů a norem. 

8. Minimální délku záruční doby 60 měsíců ode dne převzetí díla. 

9. Prohlášení zhotovitele o úhradě nákladů za odběr elektrické energie a vody. Jestliže 

zhotovitel nezajistí měření spotřeby elektrické energie a vody, bude jejich spotřeba 

stanovena výpočtem.  

 

      

 

     Zadavatel umožní uchazečům zaměření oken a dveří ve čtvrtek  21.července 2011  v době 

od 9.00 hodin do 12.00 hodin. 

     Cenové nabídky lze podávat do 31. července 2011  do 12.00 hodin poštou na adresu 

Rehabilitační ústav Hrabyně, Hrabyně č. 204, 747 67 Hrabyně 3 nebo osobně na stejnou 

adresu, p. Markéta Janošková, společný sekretariát ekonomického a provozně technického 

náměstka, budova lůžkové části, šesté nadzemní podlaží, dveře číslo 628. 

     Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.   

                   

 

 

                                                                                   MUDr. Verner Borunský 

                                                                                       ředitel RÚ Hrabyně 
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