
Fwd  Re  Fwd  from KM_226

 Datum: Mon, 12 Oct 2020 10:34:24 +0200
 Od: info - IS Projekt, s.r.o. <xxxxxxxxxxxxx>

 Komu: Ing. Jiří Polanský <xxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky.

--�

Příjemný den�

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na Chmelnici 2166
688 01 Uherský Brod
IČO: 277 44 442
DIČ: CZ277 44 442
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx

po 12. 10. 2020 v�9:53 odesílatel Ing. Jiří Polanský <xxxxxxxxxxxxxx> napsal:

    Dobrý den,

    prosíme o souhlasné vyjádření k naší objednávce viz níže.

    Děkuji za spolupráci a přeji hezký den

    Ing. Jiří Polanský
    ředitel SOU Uherský Brod

    Střední odborné učiliště Uherský Brod
    Svatopluka Čecha 1110
    688 01 Uherský Brod
    tel.: +xxxxxxxxxxxxx

    -------- Přeposlaná zpráva --------
     Předmět: Fwd: from KM_226

     Datum: Wed, 7 Oct 2020 11:05:12 +0200
     Od: Ing. Jiří Polanský <xxxxxxxxxxxxxxx>

     Adresa pro odpověď: xxxxxxxxxxxxxxxxx
     Společnost: Střední odborné učiliště Uherský Brod

     Komu: IS Projekt, s.r.o. <xxxxxxxxxxxxxxxx>

    Dobrý den , v příloze Vám posílám objednávku - dle požadavků.

    Komentář:

    Jedná se o dvě samostatné VŘ . Na stavební část dodá podklady xxxxxxxxxxxx.

    Max ceny: stavební část- max. 9 419 000,- včetně DPH

    ��� ��� ��� ��� ��� vybavení - max 720 000,- včetně DPH

    Termíny: do konce října zahájit VŘ ( předtím musíme VŘ zkonzultovat se 
zřizovatelem) ukončení VŘ 2.1.2021, Podpis smlouvy s vítěznýmí firmami kolem 
5.1.2021,

    zahájení stavby 15.1.2021 ukončení stavby 30.6.2021,
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Fwd  Re  Fwd  from KM_226
    vybavení dodávka do v termínu 20.6.2021 - 30.6.2021, včetně montáže 
(tabule),

    Ing. Jiří Polanský
    ředitel SOU Uherský Brod

    Střední odborné učiliště Uherský Brod
    Svatopluka Čecha 1110
    688 01 Uherský Brod
    tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD 

 Svatopluka Čecha 1110, 688 01  Uherský Brod 

 
 

 
 
Váš dopis zn:   
Ze dne:  
 
Naše č.j.:   ing.Polanský       
Vyřizuje:            
Telefon:     xxxxxxxxxxxx  
E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxx       
 
Datum: 6.10.2020 
 
Objednávka 
 
Objednáváme u Vás zajištění výkonu zadavatelské činnosti – smluvního zástupce zadavatele na 
akci: SOU Uherský Brod- revitalizace prostor OV za Vámi nabídnutou cenu: 
 
1/ výběr zhotovitele stavby 58 080,-Kč (vč. DPH) 
2/ výběr dodavatele vybavení 29 645,-Kč (vč. DPH) 
 
Výkon zadavatelské činnosti bude probíhat v souladu s platnými směrnicemi Zlínského kraje pro 
konání výběrových řízení a v souladu s platnými předpisy vztahujícími se na výběrová řízení v ČR. 
 
První část ceny v celkové výši 50 000,-Kč bez DPH bude proplacena po otevření obálek. Zbývající 
část bude proplacena po ukončení výběrového řízení. 
 
Součástí sjednané ceny je i povinnost vaší firmy uveřejnit výsledek výběrového řízení na profilu 
zadavatele SOU Uherský Brod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.Jiří Polanský 
Ředitel SOU Uh.Brod 

 

IS Projekt, s.r.o.  

Na Výsluní 2255 

688 01 Uherský Brod 

 

 



NÁZEV POPIS DÉLKA ( mm) HLOUBKA (mm) VÝŠKA (mm) KS

Stůl žákovský

Stůl žákovský dvojmístný 
výškově nenastavitelný s 

pevnou odkládací plochou, 
konstrukce ocelová s pracovní 

deskou z oboustranně 
laminované dřevotřísky, 

plastové koncovky

min. 1200 min. 500 - 15

Židle žákovská

Židle žákovská výškově 
nenastavitelná, ocelová 

konstrukce, pevná podnož, 
sedák a opěrák z bukové 

překližky s odolným 
laminátovým povrchem, 

plastové koncovky

- - - 30

Stůl učitelský

Stůl učitelský s 
uzamykatelným kontejnerem, 
kostrukce ocelová s pracovní 

plochou z oboustranně 
laminované dřevotřískové 

desky, včetně kluzáků s filcem

min. 1200 min. 600 - 1



Židle učitelská

Kancelářské výškově 
nastavitelné křeslo s 

područkami, opěrka zad s 
bederní podložkou, materiál 
pružná látka nebo koženka, 

houpací mechanismus s 
aretací, nosnost minimálně 

120 kg

- - - 1

Skříň
Skříň vysoká, dvoukřídlá s 

vnitřní mezistěnou, 
uzamykatelná

min. 900 min. 600 min. 1800 3

Psací stůl 
oboustranný

Oboustranný psací stůl se 
zásuvkami, ABS hrana, horní 

zásuvky opatřeny zámkem
min. 1200 min. 600 min. 750 2



Kancelářské 
křeslo

Kancelářské výškově 
nastavitelné křeslo s 

područkami, opěrka zad s 
bederní podložkou, materiál 
pružná látka nebo koženka, 

houpací mechanismus s 
aretací, nosnost minimálně 

120 kg

- - - 2

Plechová 
dvojskříňka

Plechová šatní dvojskříňka, 
modul 600 mm, trojcestný 

zámek, vnitřní police v horní 
části, plně vyztužené dveře, 

generální klíč

min. 600 min. 500 min. 1800 15

Tabule 
keramická

Keramická popisovací tabule 
na fixy v hliníkovém rámu, 
magnetická, vysoce odolný 

povrch, vhodná pro projekci, 
barva povchu bílá, vysoká 

tuhost,včetně montážní sady 
pro upevnění na zeď, 

certifikováno technickým 
ústavem na normu ČSN EN 

71 Bezpečnost hraček  

min. 1800 - min. 1200 3



Elektrický 
upravovací stůl

Elektrický stůl 
upravovací,nastavitelná výška, 

deska s protiskluzovým 
povrchem, nastavitelná 

šibenice a popruhy pro fixaci 
psa, vhodný také pro velké psy

min. 1100 min. 500 - 4

Vana na koupání 
psů

Vana na koupání psů vhodná 
pro malé a střední plemena, 

nastavitelná výška, dno s 
protiskluzovým povrchem, 
součástí šibenice s dvěma 

popruhy pro fixaci psa, dvířka 
ve stěně vany

min. 1200 min. 650 min. 400 3

Vana na koupání 
psů

PVC vana odolná proti UV 
záření, odnímatelné nohy, 

protiskluzová gumová 
podložka, včetně úchytného 
postroje pro psa, maximální 

nosnost alespoň 34 kg

min. 700 min. 500 min. 1000 1



Profi stolek s 
přídavnou 

deskou

Kosmetický stolek se 
zásuvkami a přídavnou 
deskou na kolečkách

- - - 4

Vysoušeč pro 
psí salony se 

stojanem

Vysoušeč na stabilním 
kovovém stojanu, možnost 
volby studeného a teplého 

vzduchu, vyměnitelný 
prachový filtr, možnost 

připojení pevné nebo pružné 
trubice, vymenitelné nástavce, 

min 2500 W

- - - 2

Stříhací strojek 
profi 

akumulátorový

Stříhací strojek akumulátorový 
vhodný i pro hustší srst, 

možnost rychlého nabití, doba 
práce na jedno nabití min. 1 

hodina 

- - - 2



Branka pro psy
Branka pro psy bílá dřevěná, 
nastavitelná délka, složená z 

min. 4 dílů
min. 600-1600 - min. 700 2

Kladina

Kladina splňující standardy 
FCI, stabilní, nosná 

konstrukce z pozinkované 
oceli, deska hliníkový plech, 
povrch tartan, délka každé 
části 3600 - 4200 mm, 

nástupní a sestupní část 
opatřena lištami ve vzdálenosti 
cca 250 mm, v délce 900 mm 

vyznačena kontaktní zóna

- 300
min. 1200, max. 

1350
1

Houpačka

Dle standardu FCI, nosný rám 
z pozinkované oceli, 

odnímatelný stojan, lávka z 
nesavé OSB desky, povrch 
tartan, stabilní, neklouzavá, 

bez pomocných lišt 

min. 3600 - max. 
4250

300 1



Kruh

Proskokový kruh dle pravidel 
FCI, průměr vnitřní kruhu 450 - 

600 mm, pružné zavěšení 
kruhu, konstrukce stabilní a 

masivní, kruh vyroben z 
motocyklové pneumatiky

- - - 1

Tunel

Tunel pevný splňující pravidla 
agility ČR, délka 3000 - 6000 
mm, z poddajného materiálu 
umožnujícího vytvořit jeden 
nebo více oblouků, vyztužen 
dráty, vnitřní průměr 600 mm

min.3000, max. 
6000

- - 1

Zátěž na tunel

Sedlový fixační vak s kapsami 
na zip pro zatížení tunelu tam, 
kde jej nelze upevnit do země, 

materiál PVC 

- - - 3



Slalom

Slalom dle pravidel FCI, počet 
tyček sudý (8 nebo 10 nebo 
12), výška tyček 1000 - 1200 
mm, tyče o průměru 30 - 50 
mm, pevná vzdálenost tyčí 

600 mm, tyče pevně fixované 
aby se neměnila během 
závodu jejich vzdálenost

- - 1000 - 1200 1

Překážka "A" 
skládací

Překážka "A" skládací 
hliníková s lištami proti 

uklouznutí dle pravidel FCI, 
šířka minimálně 900 mm, 

zajištěná stabilita 

min. 900 - - 1

Klec pro psy 
velká

Klec pro psy vhodná do 
interiéru vyrobená ze silného 
drátu 3-5 mm, dvířka přední i 

boční včetně pojistky, součástí 
odnímatelná plastová vana

min. 1000 min. 750 min. 700 5



CENA ZA KS CENA  CELKEM 
















