
Střední odborná škola a Střední odborné  učiliště 
 
                          Jindřichův Hradec 
 
                                    Výzva k podání nabídek 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 
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Název zakázky: Vertikální plošina pro tělesně postižené 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Dodávka a montáž vertikální plošiny 

Datum vyhlášení zakázky: 4.dubna 2012 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův 
Hradec 

Sídlo zadavatele: Jáchymova 478, CZ-377 43 Jindřichův Hradec 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Statutární orgán, ředitel školy 

IČ zadavatele: 60816899 
DIČ zadavatele:  
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Lenka Šámalová, hlavní hospodářka školy, 
 lenka.samalova@sos-jh.cz, tel.: 384323181, kl. 12 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Do 20. dubna 2012, poštou nebo osobně do 12:00 hod. 

Popis předmětu zakázky: Výtah pro tělesně postižené 
Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

Předpokládaná cena 750.000,-Kč bez DPH 

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

20.dubna 2012, na adresu: SOŠ a SOU J: Hradec, 
Jáchymova 478, CZ – 377 43 Jindřichův Hradec, v písemné 
podobě a v českém jazyce 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

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

Hodnotící kritéria: • Nabídková cena (povinné kritérium) 
• Servisní služby a jejich plnění 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Splnění kvalifikačních -odborných  předpokladů, výpis ze 
živnostenského nebo obchodního rejstříku, čestné 
prohlášení jednatele, že na společnost  není podána 
exekuce, čestné prohlášení o bezúhonnosti 
jednatele(jednatelů) společnosti, profesní způsobilost – 
certifikáty apod. 
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Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

kontaktní osoba ve věci zakázky, její telefon a e-mailová 
adresa 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

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

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Nabídka musí být podána v českém jazyce 
 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je k dispozici na uvedené adrese 
v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod. 

  
  
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  
 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 
 
 


