
 

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o. 

28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 

T: 558 406 111 • E: skola@pojfm.cz • W: www.pojfm.cz • IČ: 00601381 • ID datové schránky: hx7fqzk 

Č.j.: SPŠOAJŠ/2138/2020 

Výzva k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu 

ve smyslu § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

1. Název zakázky:  

Výzva k předložení nabídky na realizaci akce „Stavební úpravy učebny moderních technologií“ 

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 výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních úprav a rozvodů 

elektro pro akci: “Stavební úpravy učebny moderních technologií”:  

• Specifikace zakázky je uvedena ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci  

• Pokud jsou v technické specifikaci veřejné zakázky malého rozsahu obsaženy požadavky nebo odkazy na 
jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo 
obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. 
patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů 
a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení. 

4. Doba plnění:  

Předpokládané zahájení: 16. listopadu 2020  
Předpokládaný termín dokončení: 31. ledna 2021 

5. Místo plnění:  

Budova dílen Střední průmyslové školy, 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 
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6. Hodnota zakázky:  

Předpokládaná hodnota zakázky je 1 200 tis. bez DPH. 

7. Termín podání nabídek:  

Písemné nabídky předkládejte v uzavřené obálce nejpozději do 2. listopadu 2020 10:00 hodin osobně v 
pracovních dnech na sekretariát školy nebo poštou na adresu zadavatele v uzavřené obálce označené  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Stavební úpravy učebny moderních technologií  

NEOTEVÍRAT 

V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky zadavatelem.  

8. Požadavky stanovené pro zpracování nabídky:  

a) Písemný návrh smlouvy respektující obchodní podmínky (smlouva o dílo, viz příloha) 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). Od návrhu smlouvy se nelze 
odchýlit (v případě, že uchazeč změní návrh smlouvy, nebude jeho nabídka hodnocena). 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.  

b) Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu výzvy (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 bez DPH. Tato cena bude 
obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění zakázky.  Nedílnou součástí nabídky bude 
soupis prací, kdy uchazeč závazně dodrží členění soupisu prací tak, jak je zpracováno projektantem. 

d) Dodavatel ve své nabídce předloží seznam nejméně 3 dodavatelem realizovaných zakázek za posledních 
5 let 

e) Součástí nabídky bude návrh smlouvy v elektronické podobě, a to na CD-R ve formátu *.doc, *.rtf a 
rozpočet s výkazem výměr ve formátu *.xls. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a podepsaným 
písemným originálem, bude vzat v úvahu podepsaný písemný originál  

f) Zadavatel nepřipouští variantní řešení 

g) Čestné prohlášení originálně podepsané osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče, kterým 
prokazuje že: 

• Vůči jeho majetku neprobíhá 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

• Není v likvidaci, 
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• Není veden v rejstříku osob se zakázaným plněním veřejných zakázek 

9. Kritéria hodnocení:  

Základní hodnotící kritérium je nejnižší cena. 

10. Ostatní podmínky:  

a) Prohlídka místa plnění se uskuteční po telefonické domluvě s vedoucím dílen nebo správcem budov 

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

c) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu o dílo, 
případně soutěž zrušit nebo realizovat pouze její ucelenou část. 

d) Realizace díla je podmíněna souhlasným stanoviskem rady MS kraje. 

e) Zadavatel nebude hradit a vracet předložené nabídky. 

Kontaktní osoby pro podání informací k zakázce:  

Mgr. Martin Tobiáš   558 406 211  tobiasm@pojfm.cz   ředitel 
Mgr. Jiří Bača    558 406 250  bacajj@pojfm.cz   vedoucí dílen 
Ing. Miroslav Hrůzek   558 406 240  hruzekm@pojfm.cz   správce budov 

Ve Frýdku Místku dne: 14. 10. 2020 

Mgr. Martin Tobiáš 
ředitel 

Příloha:  

č. 1. – Návrh smlouvy 

č. 2 – Projektová dokumentace 
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