
                           Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava  1 
Sokolská třída č. 46, 702 00  Ostrava  1, 

 

Veřejná zakázka 
1 
 

    
      Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                         Kč            Kč 
       
 
      1     13.00ks   Celk.vnější rozměr: 3550x1850  
 
 
                                 systém : 
                                  barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : otvír.sklápěcí levé 
                                          otvír.sklápěcí pravé 
                                 příčky : sklo dělící příčka 82mm 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 nahoře : rozšíření rámu 20mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
 
 
 
 
 
 
 
      2     20.00ks   Celk.vnější rozměr: 3550x1650 
 
     
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                          bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : otvír.sklápěcí levé 
                                          pevně v rámu 
                                          otvír.sklápěcí pravé 
                                 příčky : sklo dělící příčka 82mm 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 nahoře : rozšíření rámu 20mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
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Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                   Kč            Kč 
 
      3     3.00 ks   Celk.vnější rozměr: 3550x2750  
 
  
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                          bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                          sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                           / bezp.sklo CONNEX 6,4 
                                 kování : otvír.sklápěcí levé 
                                          pevně v rámu 
                                          otvír.sklápěcí pravé 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 nahoře : rozšíření rámu 20mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet s výztuhou 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
 
                  
       
 
 
      4     1.00 ks   Celk.vnější rozměr: 1120x4170      
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : pevně v rámu 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 dole   : rozšíření rámu 100mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
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Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                   Kč            Kč 
 
   
 5     1.00 ks   Celk.vnější rozměr: 1120x2780       
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : pevně v rámu 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6     1.00 ks   Celk.vnější rozměr: 950 x4170 
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                          bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : sklopné-klika nahoře 
                                          pevně v rámu 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 dole   : rozšíření rámu 100mm 
                                 vlevo  : rozšíření rámu 20mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
                                 přípl.za sesazení přídav.profilů 
                                 flexibilní vedení přes parapet 1,2 
                                 prodloužení pák.ovladače (3m bílé) 
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Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                   Kč            Kč 
       
 
7     1.00 ks   Celk.vnější rozměr: 950 x2780       
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : pevně v rámu 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 vlevo  : rozšíření rámu 20mm 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 přípl.za sesazení přídav.profilů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      8     1.00 ks   Celk.vnější rozměr: 1090x4170      
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : pevně v rámu 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 dole   : rozšíření rámu 100mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
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Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                   Kč            Kč 
       
 
 

9     1.00 ks   Celk.vnější rozměr: 1090x2780       
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : pevně v rámu 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      10    2.00 ks   Celk.vnější rozměr: 3950x1200      
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                          bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : otvír.sklápěcí levé 
                                          pevně v rámu 
                                          otvír.sklápěcí pravé 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
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 Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                    Kč            Kč              
                                  
 
 
 
 
      11    9.00 ks   Celk.vnější rozměr: 3550x1200      
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                          bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : otvír.sklápěcí levé 
                                          pevně v rámu 
                                          otvír.sklápěcí pravé 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  12    5.00 ks   Celk.vnější rozměr: 1100x1200       
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : otvír.sklápěcí pravé 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
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Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                   Kč            Kč 
 
 

 13    1.00 ks   Celk.vnější rozměr: 2100x1200       
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : otvír.sklápěcí levé 
                                          otvír.sklápěcí pravé 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
 
 
 
 
 
 
 

  14    6.00 ks   Celk.vnější rozměr: 3550x1230      
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                           / bezp.sklo CONNEX 6,4 
                                 kování : otvír.sklápěcí levé 
                                          otvír.sklápěcí pravé 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 nahoře : rozšíření rámu 20mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                                260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
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      Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                         Kč            Kč 
 
     
 
  15    1.00 ks   Celk.vnější rozměr: 3050x1230     
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                           / bezp.sklo CONNEX 6,4 
                                 kování : otvír.sklápěcí levé 
                                          otvír.sklápěcí pravé 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
 
      
 
 
 

 16    8.00 ks   Celk.vnější rozměr: 950 x1230       
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                           / bezp.sklo CONNEX 6,4 
                                 kování : otvír.sklápěcí pravé 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
 
      
 
 

 17    4.00 ks   Celk.vnější rozměr: 950 x850        
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : sklopné-klika nahoře 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
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Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                   Kč            Kč 
  
 
     18    3.00 ks   Celk.vnější rozměr: 820 x630        
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : sklopné-klika nahoře 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
 
 
      
 

 19    5.00 ks   Celk.vnější rozměr: 3550x1250      
                                 systém :  
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : standardní křídlo 
                                          bez křídla 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                 kování : otvír.sklápěcí levé 
                                          pevně v rámu 
                                          otvír.sklápěcí pravé 
                                 dole   : podkladový profil 30mm 
                                 spoj.sys.: 
                                 spojovací komplet (H-profil) 
                                 pozn.  : Venkovní pozink hnědý 
                                          260mm 
                                 Vnitřní PVC mramor 350mm 
                                 spárové větrání-1.kř.okno 
 
   
 
 
    20    2.00 ks   Celk.vnější rozměr: 2250x2100      
                                 systém : AL……… zateplené 
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : 
                                 vch.kř.-hlavní ven ot.   -práh 
                                 vch.kř.-vedlejší ven.ot. -práh 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                           / bezp.sklo CONNEX 6,4 
                                          hladký panel- alu bílá 
                                 kování : VD otev. pravé ven-hl.kř. 
                                          VD otev. levé ven-štulp 
                                 příčky : příčka/sloupek 84mm 
                                 klika-klika bílá 
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Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks       Celkově 
                                                   Kč            Kč 

 
 
  21    2.00 ks   Celk.vnější rozměr: 2000x2100      

                                 systém : AL……zateplené 
                                 barva  : bílá 
                                 křídlo : 
                                 vch.kř.-hlavní ven ot.   -práh 
                                 vch.kř.-vedlejší ven.ot. -práh 
                                 výplň  : sklo 4-16-4  k=1,1W/m2K 
                                           / bezp.sklo CONNEX 6,4 
                                          hladký panel- alu bílá 
                                 kování : VD otev. pravé ven-hl.kř. 
                                          VD otev. levé ven-štulp 
                                 příčky : příčka/sloupek 84mm 
                                 klika-klika bílá 
 
 
  
 
 
 
 
 

   Celková cena pozic  
   Cena montáže 
   Cena venkovních parapetů 
   Cena vnitřních parapetů 
   Cena demontáže+likvidace  
   Cena bourání luxferu 
   Cena lešení na 14 dní
   Cena zednických prací  
   Cena bez DPH  
   DPH                                    19.00 %
 
   Cena s DPH 
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