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Č.j.: SPŠOAJŠ/595/2013 

Výzva k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 

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

1. Název zakázky:  

„Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP“ 

2. Identifikační údaje zadavatele:  

Zadavatel: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace  

Zastoupen:  Mgr. Martinem Tobiášem, ředitelem školy  
IČ:   00601381  
Sídlo:   28. října 1598, 738 01, Frýdek-Místek  

3. Předmět zakázky:  

Předmětem zakázky je provedení změny dispozice druhého nadzemního podlaží za účelem 
využitelnosti daných prostor pro budoucí chod odloučeného pracoviště PPP:  

- změna dispozice 

- kompletní nové rozvody elektro  

- dopojení nově navrhovaných zdravotechnických instalací a zařízení  

- dopojení nově navrhovaných otopných těles  

- další požadavky vyplývající ze zpracované projektové dokumentace 

Ve zbývající části budovy bude provedena výměna oken a vstupních dveří: 

- demontáž stávajících oken a dveří 

- likvidace odpadu  

- montáž nových oken a dveří  

- montáž nových parapetů  

- zednické úpravy vnějšího a vnitřního ostění  

4. Doba plnění:  

Předpokládané zahájení prací: květen 2013  
Termín dokončení: srpen 2013  
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5. Místo plnění:  

Budova obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek  

6. Termín podání nabídek:  

Písemné nabídky předkládejte v uzavřené obálce nejpozději do 12. dubna 2013 12:00 hodin osobně v 
pracovních dnech na sekretariát školy nebo poštou na adresu zadavatele v uzavřené obálce označené  
„Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP“.  
V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky zadavatelem.  

7. Požadavky stanovené pro zpracování nabídky:  

a) Písemný návrh smlouvy respektující obchodní podmínky (smlouva o dílo) podepsaný osobou 
oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu 
dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Údaje 
uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě 
rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Uchazeč bude respektovat a používat vzor 
smlouvy zadavatele. 

b) Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu veřejné 
zakázky (např. živnostenský list), aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku 
uchazeč zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah veřejné zakázky, musí 
prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé. 

c) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění: cena bez 
DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací 
předmětu plnění zakázky.   

d) Uchazeč doloží kopii pojištění firmy na případné škody. 

e) Dodavatel ve své nabídce předloží seznam nejméně 5 dodavatelem realizovaných zakázek za 
poslední 3 roky. 

8. Kritéria hodnocení:  

Základní hodnotící kritérium je nejnižší cena. 

9. Ostatní podmínky:  

a) Prohlídka místa plnění se uskuteční ve dnech: po telefonické domluvě se správcem budov. 

b) Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne v budově krajského úřadu v termínu 
stanoveném investičním a majetkovým odborem.  

c) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání 
všem uchazečům shodně. 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu o 
dílo, případně soutěž zrušit. 

e) Zadavatel nebude hradit a vracet předložené nabídky. 
  



 
 

 

Kontaktní osoby pro podání informací k zakázce:  

Mgr. Martin Tobiáš   558 406 211  tobiasm@spsoafm.cz   ředitel 
Ing. Miroslav Hrůzek   558 406 240  hruzekm@spsoafm.cz   správce budov 

Ve Frýdku Místku dne: 25. 3. 2013 

 

Mgr. Martin Tobiáš 
ředitel 
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