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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční 

podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Číslo veřejné zakázky (bude 

doplněno poskytovatelem 

dotace)
1
 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008 

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v 

Moravskoslezském kraji 

Název veřejné zakázky: Dovybavení odborné učebny hydromechaniky – nové 

vyhlášení 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

 

Dodávka 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

3. 9. 2014 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace  

Sídlo zadavatele: 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Martin Tobiáš, ředitel školy 

tobiasm@spsoafm.cz 

+420 558 406 211, +420 732 227 482 

IČ zadavatele: 00601381 

DIČ zadavatele: CZ 00601381 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Bc. Milan Konečný, sídlem K Holotovci 1191, PSČ: 

735 11, Orlová – Město, IČ: 88144534, DIČ: 

CZ8402265113. 

e-mail: konecny@mcgreen.cz, tel.: 605 201 156 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Zahájení: 3.9.2014 

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění 

kvalifikace bude doručena poštou nebo osobním podáním 

(v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:30 hod.) na 

adresu osoby zadavatele - Střední průmyslová škola, 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 

28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, a to nejpozději do 

konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 16. 9. 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 
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2014 do 15:00 hod. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem zakázky je dovybavení učebny 

hydromechaniky, a to laboratorním zařízením pro měření 

základních hydraulických parametrů měřidel  

a armatur rozvodů vody a tepla. 

Jedná se o realizaci zakázky pro Střední průmyslové školu, 

Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní 

jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci 

v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 

Podrobná specifikace předmětu zakázky je obsažena 

v příloze č. 3 zadávací dokumentace (Technická 

specifikace) a v příloze č. 5 zadávací dokumentace 

(Položkový rozpočet) 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 846 000,- Kč bez 

DPH. 

Typ veřejné zakázky Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

kompletní dodání předmětu plnění včetně instalace a 

zprovoznění do 100 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 

(předpokládaný podpis smlouvy s vítězným uchazečem 

bude ihned po skončení výběrového řízení) 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

sídlo zadavatele 

Hodnotící kritéria: Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší 

nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková 

cena v Kč bez DPH. Rozumí se cena, uvedená v návrhu 

smlouvy. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu. 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele: 

Základní kvalifikační předpoklady 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč 

analogicky dle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách  

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění 

základních kvalifikačních předpokladů čestným 

prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče  

Profesní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů uchazeče předložení 

následujících dokladů (postačí v prosté kopii): 

 Živnostenský list nebo výpis z živnostenského 

rejstříku, obsahující předmět podnikání v rozsahu, 

odpovídajícímu předmětu plnění této zakázky. 

 Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v 
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ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů. 

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni 

podání nabídky.  

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti  

Zadavatel požaduje k prokázání splnění kvalifikačních 

předpokladů uchazeče předložení čestného prohlášení o 

tom, že uchazeč je ekonomicky a finančně způsobilý 

zakázku splnit  

Technické kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických 

kvalifikačních předpokladů uchazeče předložení 

následujících dokladů: 

Seznam obdobných zakázek realizovaných uchazečem 

v posledních 3 letech. 

Uchazeč doloží formou čestného prohlášení seznam 

realizovaných zakázek prokazující, že uchazeč realizoval: 

minimálně 2 zakázky v posledních 3 letech spočívajících v 

dodávce obdobného vybavení učebny jako je předmět 

výběrového řízení (vybavení učebny hydromechaniky) v 

hodnotě zakázky min. 400 tis. Kč včetně DPH. V seznamu 

bude u zakázky uveden její objednatel, stručný popis 

předmětu zakázky, hodnota zakázky v Kč včetně DPH a 

doba realizace.  

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede na krycím listu své 

identifikační údaje, a to v rozsahu: název obchodní firmy, 

sídlo (místo podnikání), kontaktní osobu ve věci 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.  

Součástí nabídky musí být písemný návrh smlouvy 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za 

celé plnění zakázky včetně všech souvisejících činností. V 

této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné 

k plnění zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena 

nejvýše přípustná“.  

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých 

činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při 

zpracování nabídkové ceny. Uchazeč předloží oceněný 

položkový rozpočet dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění - 

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena 

včetně DPH.  
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Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům 

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu 

danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty). Po tuto dobu je rovněž povinen 

uchovávat veškerou dokumentaci vztahující se 

k realizované zakázce. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a 

vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné.  

Další podrobnosti jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace včetně příloh bude zaslána do 2 

pracovních dnů od žádosti dodavatele zaslané na adresu: 

konecny@mcgreen.cz 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

 

 

 

 

 

 

Opr. osoba zástupce zadavatele: Mgr. Milan Konečný    

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www stránky ZS. 

 

Jméno: Milan 

Příjmení: Konečný 

E-mail: konecny@mcgreen.cz 

Telefon: +420 605 201 156 
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