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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUČÍN – ROVNINY, OKRES OPAVA 

 

Základní škola Hlučín – Rovniny, okres Opava  
Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín 
IZO: 102 432 295 
IČO: 00849898 
tel.: 595 041439, 736 768 737  
E-mail: info@zsrovniny.cz 

www.zsrovniny.cz  

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  
na zhotovení díla  

„Oprava sanitárních zařízení Pavilonu F ZŠ Hlučín-Rovniny“ 
 

ZADAVATEL 
 

     Název:   Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava  
Sídlo:   Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín 

 Kontaktní osoba:  Mgr. Miroslav Všetečka 
Telefon:   604 742 555 
E-mail:   reditel@zsrovniny.cz 
IČ:   00849898  

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE 
 

1. Předmět veřejné zakázky 
a) Předmětem veřejné zakázky je oprava sanitárních zařízení Pavilónu F ZŠ Hlučín-Rovniny. Kompletní specifikace 

předmětu je ke stažení na: http://www.zsrovniny.cz/vyberova-rizeni  

b) Předmět není rozdělen na části. 

c) Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky. 

d) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

e) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3.700.000 Kč bez DPH  

(slovy: třimiliónysedmsettisíc korun českých). Tato cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. 
 

2.  Místo a doba plnění 

Místo plnění: Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava, Cihelní 1417/8, Hlučín 
Předpokládaný termín zahájení zakázky:   3.7.2017 
Termín ukončení stavby nejpozději:    15.8.2017 

 
3.  Prohlídka stavby 

Uchazeč může v případě zájmu využít možnost prohlídky stavby v termínech:  

 20.2.2017 v 8:00 
22.2.2017 v 8:00 
23.2.2017 v 8:00 
 

4.  Zadávací dokumentace 

Kompletní zadávací a projektová dokumentace, včetně výkazu výměr je ke stažení na: 
http://www.zsrovniny.cz/vyberova-rizeni 

 

 

 



- 2 - 

5. Obsah a forma nabídek 

 
Nabídka bude zpracována v písemné formě a bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče dle výpisu z 
Obchodního rejstříku. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené jako „Oprava sanitárních zařízení 
Pavilonu F ZŠ Hlučín-Rovniny – NEOTEVÍRAT“.  
       
Obálka bude v místě uzavření (přelepení) opatřena razítkem a podpisem. 

 
- Uchazeč do nabídky uvede formou čestného prohlášení, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 

a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky ujasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické 
nejasnosti a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je. 
 

- Nabídka bude členěna a seřazena takto: 
 
1.Krycí list nabídky, který bude obsahovat obchodní jméno uchazeče, jeho sídlo, statutárního zástupce, 
pověřeného zástupce pro další jednání včetně telefonického a e-mailového spojení, nabídkovou cenu vč. DPH, 
datum vyhotovení, podpis a razítko uchazeče.  

 
2.Podepsaný návrh smlouvy o dílo, který musí respektovat návrh smlouvy, který je součástí zadávací 
dokumentace. 
 
3.Oceněný položkový rozpočet 

 
4.Harmonogram postupu prací 
 
5.Pojistnou Smlouvu 
 
6.Subdodavatelské schéma 

 
7.Doklady prokazující splnění kvalifikace. 
 

6.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu: 

a) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele (prokazuje se předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke 
spotřební dani čestným prohlášením), 
b) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (prokazuje se čestným prohlášením), 
c) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (prokazuje se 
potvrzením příslušného orgánu či instituce), 
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů (prokazuje se čestným prohlášením). 
e) Čestné prohlášení, že dodavatel v posledních 3 letech realizoval min. 3 zakázky obdobného charakteru ve výši 900 
tis Kč bez DPH každá. 
 
Splnění kvalifikačních předpokladů podle bodů a) až d) lze rovněž prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, který nahrazuje jednotlivé dokumenty. Veškeré dokumenty nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání 
nabídky a postačí předložit jejich prosté kopie, kdy zadavatel si vyhrazuje právo na předložení originálů nebo 
ověřených kopií před uzavřením smlouvy. 
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  7.  Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem převzetí doporučené zásilky a končí dne 8.3.2017 ve 12.00 hodin.  
 
Nabídky budou doručeny na adresu:  
Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava, Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín, na podatelnu. 
 

8.  Kritéria hodnocení nabídek 
      Jediným kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 
9.  Další podmínky soutěže 

Po ukončení soutěže jsou změny v návrhu ze strany uchazeče nepřípustné. Zadavatel je však oprávněn o znění 
smlouvy jednat a požadovat její doplnění nebo změnu, vždy však v souladu s podmínkami soutěže a nabídkou 
uchazeče. 
Soutěž je omezena na tuzemské osoby. 
 

        10. Podmínky zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
- soutěž zrušit kdykoliv v jejím průběhu bez udání důvodu, 
- změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, 
- odmítnout veškeré předložené nabídky. 

 
 
 
 

V Hlučíně dne 14.2.2017    Mgr. Miroslav Všetečka, ředitel 


