
Výzva k podání nabídek 

 

Název veřejné zakázky: „Realizace komunikace ve vnitrobloku budovy dílen SOU 

Svitavy“ 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Stavební práce  

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední odborné učiliště Svitavy 

Sídlo zadavatele: Nádražní 1083/8, Předměstí, Svitavy 568 02 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. Leoš Říha 

Ředitel 

rihal@sousvitavy.cz 

tel: 603 180 579 

IČO zadavatele: 15034569 

DIČ zadavatele: - 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Alice Štrajtová Štefková 

601 339 706, strajtovaa@sousvitavy.cz 

 

Lhůta a místo pro podávání 

nabídek (data zahájení a 

ukončení příjmu, vč. času) 

Datum zahájení 14. 6.2021 

Datum ukončení:   24. 6. 2021 do 11:00 hod. 

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou na adresu 

sídla zadavatele nebo osobně na sekretariát školy 

v pracovní době od 7:00 do 12:00 hodin. Poslední den 

výzvy do 11:00 hodin. 

Otvírání obálek Termín je stanoven na 24. 6. 2021 v 11:30 hod., kancelář 

ředitele SOU Svitavy, Nádražní 1083/8. 

Termíny prohlídky místa 

plnění: 

1. termín: 18. 6. 2021 v 9:00 hod. 

2. termín: 21. 6. 2021 v 9:00 hod. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je realizace 

komunikace ve vnitrobloku budovy dílen Nádražní 1083/8. 

Ta spočívá ve vyzdění opěrných zídek, dodávky a montáže 

liniového žlabu, návozu a zhutnění podkladních vrstev, 

dodání a montáže zámkové dlažby a likvidaci bývalé 

strojovny výtahu.  

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 
Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 570 248 Kč 

bez DPH, tj. 690 000 Kč včetně DPH. 

Nabídková cena účastníka zadávacího řízení včetně 

DPH nesmí být vyšší než předpokládaná hodnota 

zakázky. 

Nabídkovou cenu bez DPH není možné překročit. 

Překročení nebo změna nabídkové ceny včetně DPH je 

možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace 

zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V 

takovém případě bude nabídková cena upravena podle 

změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 

vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně 

sazby daně z přidané hodnoty. 
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Druh veřejné zakázky Hodnotou zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého 

rozsahu dle definice „Metodického pokynu zadávání VZ 

pro příspěvkové organizace zřízené Pk“.  

Jedná se o zakázku na stavební práce. Dle klasifikace zboží, 

služeb a stavebních prací dle CPV:  45000000-7 Stavební 

práce. 

Doba plnění  Nejzazším termínem plnění je 27. 8. 2021. 

 

 

Místo plnění: SOU Svitavy, Nádražní 1083/8, Předměstí, Svitavy 568 02 

Hodnotící kritéria: Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena 

včetně DPH. Hodnocení bude provedeno tak, že se sestaví 

pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny. Jako nejvhodnější 

bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, na 

dalších místech postupně nabídky s vyšší cenou, na 

posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. 

 

V případě, že dvě a více nabídek bude obsahovat stejnou 

nejnižší nabídkovou cenu, bude o konečném pořadí těchto 

nabídek rozhodnuto losem. O takovémto případném 

losování bude pořízen záznam, který bude součástí 

dokumentace o veřejné zakázce. Při losování bude 

umožněna přítomnost dotčených účastníků zadávacího 

řízení. 

 

Jestliže nabídka nesplňuje zadávací podmínky, může být 

účastník, který ji předložil, vyzván k jejímu doplnění nebo 

objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být 

změněna celková nabídková cena.  

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace dle 

požadavků Zadavatele. Splněním kvalifikace se rozumí 

prokázání: 

Základní způsobilosti  

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením 

čestného prohlášení (dle vzoru v příloze č. 1 zadávací 

dokumentace), které musí být podepsané osobou 

oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího 

řízení. 

 

Profesní způsobilosti  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní 

způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje. 

Dodavatelé mohou taktéž k prokázání základní způsobilosti 
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a profesní způsobilosti využít výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů.  

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a 

profesní způsobilosti předkládá Dodavatel v prosté kopii. 

Doklady nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby účastníka 

zadávacího řízení: 

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvede kontaktní 

osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou 

adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě 

včetně návrh smlouvy. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

1) Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat pouze 

jednu nabídku. Variantní řešení není přípustné. Zadavatel 

nevylučuje možnost použití poddodavatelů. 

2) Nabídka účastníka zadávacího řízení musí plně 

respektovat podmínky stanovené ve Výzvě k podání 

nabídky. 

3) Struktura předložené nabídky: 

 Obsah nabídky  

 Identifikace dodavatele  

 Doklady prokazující kvalifikaci příloha č. 1 

 Krycí list příloha č. 3 

 Vyplněný podrobný položkový rozpočet – Výkaz 

výměr 

 Nabídková cena, která musí obsahovat celkovou 

cenu zakázky bez i včetně DPH. Cena musí být 

takto uvedena i v předloženém návrhu smlouvy. 

 Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná 

za plnění vymezené podrobným položkovým 

rozpočtem – výkazem výměr. Nabídková cena musí 

být stanovena jako pevná a neměnná, bez vazby na 

např. změny devizového kurzu CZK. 

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah 

předmětu plnění zakázky. 

 Podepsaný závazný návrh smlouvy 

Závazný návrh smlouvy je přílohou č. 2 této Výzvy. 

Účastník zadávacího řízení není oprávněn jeho 

znění měnit, pouze doplní své identifikační údaje, 

nabídkovou cenu plnění.  

4) Nabídka a závazný návrh smlouvy musí být sepsány 

v českém jazyce, vyhotoveny v 1 originále a případně 

v elektronické podobě na CD. Návrh smlouvy musí být 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

účastníka zadávacího řízení. 
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Nabídka musí být doručena v zalepené obálce a označena 

textem „VZ – „Realizace komunikace ve vnitrobloku 

budovy dílen SOU Svitavy“ – NEOTVÍRAT!“ Na obálce 

musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit.  

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce není a 

nebude zpracována.  

Práva zadavatele Zadavatel má právo zadávací řízení zrušit, odmítnout 

všechny předložené nabídky nebo neuzavřít smlouvu se 

žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smlouvy 

nebude druhou stranou sankcionováno.  

 

 

 

 

 

 

 

          Ing. Leoš Říha 

     ředitel 
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