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Výzva k podání nabídky 

 
Výběrové řízení 

 

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec 
Jáchymova 478 

IČ: 60816899 
 

 

jakožto zadávající osoba, Vás podle Směrnice  č. 18 Rady kraje zm. č. 7 a „Zásad pro 
zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými 

organizacemi a založenými obchodními společnostmi“ a v souladu s § 6, §12 odst. 3 a § 
18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění 

pozdějších předpisů, 
 

vyzývá k předložení nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 

 

„Odstranění vrstvy záklopu v celém půdním prostoru domova mládeže, 
Vídeńská 18, při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ 

za těchto podmínek: 
 

V rámci výše uvedené zakázky je osloven pouze jeden dodavatel, a to s odkazem na 
posudek statika, který obsahuje popis havarijního stavu a ohrožení žáků. 
 
 

I. Identifikační údaje zadavatele: 

Zadavatel:  Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jindřichův Hradec       
Sídlem:  Jáchymova 478, 377 01 Jindřichův Hradec 
Zastoupený: Mgr. Karlem Chalupou, ředitelem 
IČ: 60816899 
Kontaktní osoba zadavatele:  
Mgr. Karel.Chalupa,   tel: 736769116,   e-mail: karel.chalupa@sos-jh.cz 
Bc. Lenka Šámalová, tel: 739234406,   e-mail: lenka.samalova@sos-jh.cz 

          
 
II.  Předmět a místo plnění veřejné zakázky: „Odstranění vrstvy záklopu v celém 

půdním prostoru domova mládeže, Vídeńská 18, při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ 

 

Předmět veřejné zakázky:  

Jedná se o třípodlažní stávající objekt v městské zástavbě, se dvěma nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Objekt je nepravidelného půdorysu.  
Účelem akce je splnění podmínek stanovených ve statickém posudku, tedy odstranění 
záklopu a veškerého materiálu tvořící podlahu půdy a tím neodkladně a dočasně odlehčit 
zatížení poškozených nosných trámů stropu a zamezit tak možnému zřícení podlahy do 
obytných prostor domova mládeže.  
Uvedené  opravy jsou součástí počátku rozsáhlé rekonstrukce domova mládeže a  budou 
dočasnou zárukou odstranění současného havarijního stavu na domově mládeže. 

 

Místo plnění veřejné zakázky:  Střední odborná škola a střední odborné učiliště 

Jindřichův Hradec, budova domova mládeže, Vídeňská 18 Jindřichův Hradec 

Kód CPV: 45000000-7 Stavební práce 

mailto:karel.chalupa@sos-jh.cz
mailto:lenka.samalova@sos-jh.cz
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III. Prohlídka místa plnění: 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dle dohody. (kontaktní osoba: Milan Ližan, mobil: 

731113065). Dotčená budova: budovou domova mládeže SOŠ a SOU JH, Vídeňská 18, 

Jindřichův Hradec. 

 

 

IV. Základní údaje zadávací dokumentace – obchodní podmínky: 

 Závazné a kompletní obchodní podmínky včetně obchodních podmínek stanovených 

 vyhláškou  č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na 

 stavební práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v závazném návrhu 

 smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 této výzvy.  

 

 Platební podmínky: 

 Viz článek „V. Platební podmínky“ v závazném návrhu smlouvy o dílo – příloha č. 2. 

 

 Doba plnění: od 23.10. 2015 do 10. 12. 2015  

 

 Záruční podmínky:  

 Viz článek „IX. Záruka, reklamace“ v závazném návrhu smlouvy o dílo – příloha č. 2. 

 

 Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny: 

 Viz článek „IV. Cena za dílo“ v závazném návrhu smlouvy o dílo – příloha č. 2. 

 

 

V. Požadavky zadavatele na kvalifikaci: 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který v nabídce prokáže splnění 

následujících kvalifikačních předpokladů: 

 

1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona 

Uchazeč prokáže splnění čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče, ze kterého bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační 

předpoklady splňuje. – příloha č. 1 

 

2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 odst. a) - b) zákona 

K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel prosté kopie 

následujících dokladů: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán. 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění čí licenci. 

 

 

VI. Způsob hodnocení nabídek 

 Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - váha 100% 
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VII. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Nabídky mohou uchazeči podávat na podatelnu v sídle zadavatele do konce lhůty pro podání 

nabídek poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek, prostřednictvím 

držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu nebo osobně v uzavřených, 

zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem či podpisem 

statutárního orgánu. 

 

Místo pro podání osobně: SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, (provozní doba 

sekretriátu: pondělí - pátek: 8:00 – 13:00 hodin,  

 

Adresa pro doručení poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek 

nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu: 

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, CZ – 377 43 Jindřichův Hradec 

 

Lhůta pro podání nabídek: 

Uchazeč může svou nabídku předložit do 23. 10. 2015 do 10:00 hodin.  

 

Obálka bude označena tímto textem: 

„Odstranění vrstvy záklopu v celém půdním prostoru domova mládeže, Vídeńská 18, 
při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ – NEOTVÍRAT 
 

a adresou uchazeče, na kterou je možno zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona. 

 

Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko přidělené sekretariátem SOŠ a sOU 

Jindřichův Hradec. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručenou nebo 

podanou nabídku zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho 

nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Odvolání zaslané nabídky je 

možno písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek. 

 
 
 

VIII. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami: 
Datum a hodina:  23. října  2015 v 13:00 hodin 

Místo otevírání: SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, kancelář ředitele školy, 1. 

poschodí. 

 

 

Komise kontroluje, zda: 

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, 

b) je návrh smlouvy o dílo podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 

 
IX. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (povinný obsah nabídky): 

- V nabídce uchazeč předloží: 

1. Oprávněnou osobou podepsaný závazný návrh smlouvy o dílo v písemné formě 

– příloha č. 2. 

Součástí zadávacích podmínek je závazný návrh smlouvy, uchazeč pouze doplní 

požadované chybějící údaje (vyznačeno žlutou barvou) a smlouvu podepsanou 

osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako 

návrh smlouvy. 

2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů - příloha č. 1 
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3. Nabídkovou cenu 

 
Nabídku podá uchazeč v českém jazyce. 
Nabídka bude podána písemně a to v listinné podobě. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

- V případě, že uchazeč bude realizovat některé části plnění zakázky 

prostřednictvím subdodavatelů, musí být toto v nabídce přesně specifikováno 

a zároveň musí v nabídce uvedeny identifikační údaje těchto subdodavatelů. 

- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 

doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní 

výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný 

standard a v nabídce může být nahrazen výrobkem nebo technologií parametrově 

srovnatelnou. 

- Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto 

řízení. 

- Uchazeč je povinen ohlásit do 14 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání 

nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem. 

- V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč 

povinen provést písemný rozklad cenové nabídky. 

- Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 
X. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za plnění veřejné zakázky v souladu 

se zadávacími podmínkami.   

 Nabídková cena bude uvedena v Kč (CZK) a bude uvedena ve smlouvě o dílo 

(příloha č. 2) uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH 

a nabídková cena včetně DPH.  

 Cena musí pokrývat všechny náklady a rizika uchazeče plynoucí z nejistot charakteru 

zakázky. 

 Pro případ, že zadávací dokumentace obsahuje soubory ve formátu s příponou  *.xls / 

*.xlsx (excelovské editovatelné soubory / rozpočty), zadavatel uvádí, že jakékoliv 

funkce (výpočtové vzorce) nastavené v daných souborech nejsou považovány za 

zadávací podmínky veřejné zakázky, tzn., že uchazeči nejsou oprávněni zpracovat své 

nabídky dle těchto funkcí – výpočtových vzorců –, jsou-li v přiložených souborech 

nastaveny. 

 
XI. Práva zadavatele: 
 Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy 

- jednat o upřesnění konečného znění smlouvy, vyjma podmínek stanovených v této výzvě 

a dále takových podmínek, které by měly nebo mohly mít vliv na okruh uchazečů 

- doplnit nebo změnit zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče 

- Výběrové řízení před jeho ukončením zrušit, a to i bez udání důvodu 

 Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Chybně 

navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů 

nebo zvýšení ceny. 

 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 
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XII. Dodatečné informace a zveřejnění příloh výzvy (kompletní dokumentace) 
 Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně 

prostředky uvedenými v § 148 odst. 2 zákona (např.: e-mail, pošta) a to nejpozději 
3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktních osob 
zadavatele:  
Mgr. Karel.Chalupa,   tel: 736769116,   e-mail: karel.chalupa@sos-jh.cz 
Bc. Lenka Šámalová, tel: 739234406,   e-mail: lenka.samalova@sos-jh.cz,  
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, CZ - 377 43 Jindřichův Hradec 
 

 

 
V Jindřichově Hradci dne 11. října 2015 

 
 
 
 
 
 
             …………………………… 
                     Mgr. Karel Chalupa 
                 ředitel školy 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení (na profilu zadavatele) 

Příloha č. 2 – Smlouva o dílo (na profilu zadavatele) 
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