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Výzva k předložení nabídky 

 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávky, služby (do 2 mil. Kč bez DPH) a stavební práce (do 6 mil. Kč bez DPH) 

 

  1.   Identifikační údaje zadavatele: 
 

 1.1 Zadavatel  

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 

příspěvková organizace, Praskova 399/8, 746 01 

Opava 

 
  

 1.2 Kontaktní osoba, 

telefon: 

 

Ing. Vítězslav Doleží, ředitel školy, 

tel.: 553 621 580, klapka 117,  

mobil: +420 724 246 906 

 
    

2. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky: 
 

 

496.000,- Kč bez DPH 

  

3. 

 

Název akce:  

Podpora zvýšení bezpečnosti škol – rekonstrukce 

plotu 

 

4. Předmět zakázky: 

  

Realizace dodávky:  

Oprava zděného plotu – sokl s cihelnou hlavicí, zděné omítané sloupky s hlavicí 

a výměna pletivové výplně za plotové pole kované se špicí žárově pozinkované, 

vše na pozemku Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové 

organizace na parcele 551, pouze na straně od ulice Praskova. 

Výměna drátěného plotu – sloupky + plotová pole žárově pozinkované na 

pozemku školy + posuvná brána, závora a branka, vše na parcele školy 562/3 

na straně od ulice Praskova a od ulice Gymnazijní (562/2). 

Dodat, nainstalovat, zprovoznit a sesynchronizovat nový kamerový systém 

školy se stávajícím systémem a rozšířit datové uložiště pro kamerový systém. 

Obchodní podmínky – NÁVRH smlouvy o dílo (příloha č. 1), výkaz výměr 

(příloha č. 2) a Schéma plotu a plotových polí (příloha č. 3). 

callto:+420%20553%20621%20580
callto:+420%20720%20245%20259
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5. Termín prohlídky staveniště a forma přijímání nabídek: 

        -     pátek    9. 9. 2016 v době 9:00 – 12:00 hod. prohlídka objektu; 

       -     pondělí    19. 9. 2016 do 11:00 hod. doručení nabídek. 

6. Místo plnění: 

  

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, 

Praskova 399/8, 746 01 Opava 

 

7.   Jiné požadavky:  

 
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, 
v členění:  

cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.  

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady a poplatky spojené s realizací 
předmětu plnění zakázky.  

Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude oceněný položkový rozpočet, ve 
kterém uchazeč závazně dodrží členění jednotlivých položek dle poskytnutého 
výkazu výměr (příloha č. 2) a dle Schéma plotu a plotových polí (příloha č. 3). 
 

8. Hodnotící kritéria:  

  

- nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

9. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele  
  

- Čestné prohlášení uchazeče, kterým prokazuje splnění základních 

kvalifikačních předpokladů, 

- doložení prokázání odborné způsobilosti opravňující k provedení zakázky 

tohoto rozsahu, 

- výpis z obchodního rejstříku či z jiné evidence. 

 

11. Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

  

Uchazeč ve své nabídce uvede osobu oprávněnou jednat ve věci zakázky, její 

telefon a emailovou adresu. 

 

12. Termín plnění dodávky: 

  

září – listopad 2016 
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13. Požadavek na formu podávané nabídky: 

  

Nabídka musí být doručena v písemné podobě v jazyce českém.  

Uchazeč doručí zadavateli nabídku poštou nebo osobně na adresu zadavatele.  

Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce zřetelně označené názvem: Veřejná 

zakázka „Podpora zvýšení bezpečnosti škol – rekonstrukce plotu“ a údajem 

„NEOTEVÍRAT“.  

Dále musí obálka obsahovat název/obchodní firmu a sídlo. 

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následovně: 

• Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy, který respektuje obchodní 

podmínky (viz zadávací dokumentace), podepsaný osobou oprávněnou 

podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho 

způsobu, dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního 

rejstříku, plná moc apod.). Od obchodních podmínek se nelze odchýlit vyjma 

případů, kde zadavatel požaduje obchodní podmínky doplnit (v případě, že 

uchazeč změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho 

nabídka hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů 

uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy 

rozhodující písemný návrh smlouvy. 

• Doklady k prokázání splnění kvalifikace: 

 Uchazeč předloží doklady o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 

veřejné zakázky (např. prostou kopii živnostenského listu) 

a prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. 

Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, 

musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.  

 Uchazeč, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží 

prostou kopii oprávnění k podnikání, z níž bude zřejmé, že je 

oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, 

stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá - li toto oprávnění 

přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto 

oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, 

podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.). 

 Uchazeč předloží dle § 53 odst. 1 zákona splnění základních 

kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, z jehož 

obsahu bude zřejmé, že dodavatel požadované základní 

kvalifikační předpoklady splňuje. 
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14. Další podmínky:  

  

Uchazeči předkládají jako součást nabídky i návrh smlouvy o provedení 

díla dle vzoru v příloze (obchodní podmínky). 

Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 150 dní.  

Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na 

předmět nabídky.  

Uchazeči nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí 

v zadávacím řízení.  

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nevhodnou nabídku dle §22 (1) a)-f) 

zákona 137/2008 Sb. včetně neodůvodněné mimořádně nízké cenové nabídky. 

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení 

 
 

Příloha 1: Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo  

Příloha 2: Výkaz výměr  

Příloha 3: Schéma plotu a plotových polí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Opavě dne 2. 9. 2016 

 

 

 

Ing. Vítězslav Doleží, v. r. 

ředitel školy 
 


