
 
 

 

Výzva k podání nabídek 
 
 

Číslo zakázky č. j. ZSSK - 475/2016 

Název zakázky: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bruntál, Školní 2 

Předmět zakázky: Veřejná zakázka na rekonstrukci elektroinstalace a 
vodoinstalace objektu tělocvičny a šaten včetně revize, 
zapravení a výmalby 
 

Datum vyhlášení 
zakázky: 

3. 6. 2016 

Název zadavatele: Základní škola Bruntál, Školní 2 

Sídlo zadavatele: Školní 723/2, 79201 Bruntál 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy 
telefon: +420 553 821 167 
email: reditelka@zspetrin.cz 

IČ zadavatele: 00852783 

Kontaktní osoba 
zadavatele, vč. kontaktních 

údajů (telefon a emailová 
adresa): 

Milan Pluskal 
telefon: 775 534 383 
e-mail: pluskal@zspetrin.cz 
 

Lhůta pro podávání 
nabídek (data zahájení a 

ukončení příjmu, vč. času) 

Datum a čas ukončení příjmu nabídek:  
15. 6. 2016 v 14:00 hodin 
 

Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do 
sídla zadavatele. 

Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace 
rekonstrukce elektroinstalace a vodoinstalace v objektu 
tělocvičny a šaten včetně revize, zapravení a výmalby. 
 
Rozsah a podmínky rekonstrukce jsou stanoveny 
projektovou dokumentací – příloha č. 4.  
 
Z rekonstrukce je vyjmuta část projektové 
dokumentace elektroinstalace týkající se světelných 
rozvodů a LED svítidel (WML 1112 PKK 230V, 11W, 
IP54) v hlavní části tělocvičny: 
- výkres 3V-5374, místnost č. 15 a č. 16 

 
Zakázka je rozdělena do 2 částí: 
část A – vodoinstalace 
část B – elektroinstalace  

 
Uchazeč se může zúčastnit některé z částí zakázky 
samostatně nebo obou částí dohromady.  
 
V případě účasti na jedné z částí zakázky je uchazeč 
povinen realizovat tuto část spolu s dodavatelem části 
druhé současně a ve spolupráci. 
 



 
 

 

Prohlídku objektu umožní zadavatel uchazeči po 
telefonické domluvě, a to do konce měsíce června 2016.  
 
V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat 
požadavky dle projektové dokumentace (příloha č. 4), 
bude z výběrového řízení vyřazena. 
 
 
 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

 
část A) zakázky – vodoinstalace: 229 220 Kč vč. DPH 
 
část B) zakázky – elektroinstalace 190 000 Kč vč. DPH 
 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny 
jednotlivých částí zakázky. 
 

Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu. 
 

Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ 
časový harmonogram 
plnění/ doba trvání zakázky 

Harmonogram  

 termín zahájení realizace zakázky: 1. 7. 2016 

 termín dokončení: 19. 8. 2016 

 předpokládané předání díla do užívání:  
22. 8 .2016  
 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Místem předmětu plnění je budova tělocvičny Základní 
školy Bruntál, Školní 2, která se nachází na adrese Školní 
723/2, Bruntál, Moravskoslezský kraj. 

Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem pro zakázku bude nejnižší 
nabídková cena, a to v Kč včetně DPH pro jednotlivou 
část zakázky.  

Požadavky na prokázání 
splnění základní a 
profesní kvalifikace 
dodavatele: 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních 
kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 53 odst. 1 ZVZ 
a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle § 
54 písm. a) a b) ZVZ.  
Zadavatel prokáže splnění kvalifikačních předpokladů 
předložením čestného prohlášení, jehož vzor je 
přílohou č. 2 této Výzvy. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby 
uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu, a to vyplněním 
údajů o kontaktní osobě do Krycího listu nabídky, který 
tvoří Přílohu č. 1 této výzvy. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě 
v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je 
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 
uchazeče. 

 
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou 
zadavatele a dodavatele, názvem projektu, registračním 
číslem, označením a nápisem „Rekonstrukce 
tělocvičny ZŠ Bruntál, Školní 2 – 2. kolo VŘ“, a to ve 

lhůtě pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele: 



 
 

 

 
Základní škola Bruntál, Školní 2 
Školní 723/2,  
792 01 Bruntál  
 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob 
zpracování nabídkové 
ceny  

Všechny listy nabídky včetně návrhu smlouvy musí být 
pevně svázány v jednom celku. Návrh smlouvy včetně 
položkového rozpočtu je uchazeč povinen dále předložit 
v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD 
dokumentaci ve formátu .doc, .docx., .rtf, .xls nebo .xlsx a 
naskenovanou kompletní finální dokumentaci s podpisy a 
razítky ve formátu .pdf či jpg/jpeg. 
 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, a to 
v následujícím pořadí: 
Vyplněná Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (pro každou 
část zakázky samostatně) 
Vyplněná Příloha č. 2 – Čestné prohlášení - splnění 

požadavků základní a profesní kvalifikace dodavatele 
(pro každou část zakázky samostatně) 
Vyplněná Příloha č. 3 - Smlouva o dílo „Rekonstrukce 
tělocvičny ZŠ Bruntál, Školní 2“ (pro každou část 
zakázky samostatně) 
Vyplněná Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů (pro 
každou část zakázky samostatně) 

 
Nabídková cena musí být stanovena jako konečná a 
nejvýše přípustná (a to včetně DPH).  
 
Nejvýše přípustnou cenou je předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč vč. DPH v jednotlivých částech. Pokud 
uchazeč nabídne dodávku za cenu vyšší než 
předpokládanou hodnotu zakázky v Kč vč. DPH, bude 
taková nabídka ze zadávacího řízení vyřazena jako 
nepřijatelná.  
 

Další podmínky pro 
plnění zakázky: 

Nabídku nesmí podat ani se účastnit na plnění předmětu 
veřejné zakázky taková osoba, která by s ohledem na své 
postavení nebo vztah k zadavateli nebo projektu 
vzbuzovala pochybnost o nestranném a nediskriminačním 
postupu zadavatele a transparentnosti zadávacího řízení. 
Zadavatel proto požaduje, aby uchazeči učinili prohlášení 
o své nepodjatosti. 
Zadavatel si vyhrazuje práva: 

- výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i 
bez udání důvodu uchazečům, 

- v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit 
nebo doplnit zadávací podmínky, 

- ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích 
upřesnění informací deklarovaných v jejich 
nabídkách, včetně ověřit si údaje o uchazečích a 
jimi realizovaných zakázkách a ověřit si údaje 
deklarované uchazeči k prokázání jejich 



 
 

 

kvalifikace, 
- z důvodu archivace dokumentace o průběhu 

výběrového řízení nevracet uchazečům jejich 
nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími 
kvalifikaci, 

- odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude 
prokázáno, že uchazeč uvedl do nabídky 
nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky. 

- Uchazeč není oprávněn provádět změny ve 
smlouvě o dílo. Jakékoliv změny mají za následek 
vyloučení uchazeče z dalšího hodnocení.  

- Uchazeči mohou zasílat případné písemné dotazy 
k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do 
doby tří dnů před skončením lhůty pro podání 
nabídek kontaktní osobě za zadavatele, Milan 
Pluskal, tel.:   +420 775 534 383 nebo elektronicky 
na e-mailovou adresu: pluskal@zspetrin.cz. 

- Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které 
uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho účastí ve 
veřejné zakázce. 

 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace jako samostatný dokument 
neexistuje. Tato výzva plní i funkci zadávací 
dokumentace. 
Výzva obsahuje tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Krycí list  

 Příloha č. 2 – Čestné prohlášení - splnění 

požadavků základní a profesní kvalifikace 
dodavatele 

 Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 

 Příloha č. 4 – Projektová dokumentace 

 Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů 

 


