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Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková 
organizace 

Jezvé 137, 471 08 Jezvé, kraj Liberecký 

 

 

 
Základní škola Stružnice dle paragrafu 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů  
 

 

poptává cenovou nabídku na plnění veřejné zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy hygienického 

zařízení Základní školy Stružnice“. 
 

(nejedná se o zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek) 
 

1. Předmět zakázky 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce jsou stavební práce vymezené 

ve Výkazu výměr, který je nedílnou součástí této poptávky.  

 

2. Doba plnění zakázky 

 

Zhotovení zakázky bude zahájeno po výběru dodavatele, dne 1. září 2017. Dokončeno a bez vad a 

nedodělků předáno nejpozději dne 20. února 2018. 

 

3. Požadavky na prokázání kvalifikace 

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek, podaných v rámci zakázky, je splnění 

kvalifikace. Každý dodavatel musí splnit kvalifikaci, tím že prokáže: 

Základní způsobilost 

Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným 

prohlášením.  

Profesní způsobilost 

Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti v následujícím rozsahu: 

- dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle 

zvláštních právních předpisů. 

- dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský 

zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 

Dodavatel je povinen prokázat splnění rozsahu kvalifikace tím, že předloží k nabídce čestné 

prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, podepsané zástupcem 

firmy. 
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4. Způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné 

zakázky v souladu s touto poptávkou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v české měně 

v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni 

podání nabídky a nabídková cena včetně DPH. 

Celková nabídková cena zakázky musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů během jejího provádění. 

Veškeré související náklady musí dodavatel zahrnout do ceny příslušných prací. 

 

5. Platební podmínky 

 

Úhrada za plnění předmětu zakázky bude provedena jednorázově po ukončení zakázky.  Splatnost 

faktury činí 30 dnů od jejího doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. 

 

6. Obsah návrhu smlouvy 

 

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci zakázky, který musí akceptovat veškeré požadavky 

stanovené zadavatelem v poptávce, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a 

smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž dodavatel nabízí splnění veřejné 

zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud dodavatel používá razítko) a 

podepsaný dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za 

společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál nebo 

úředně ověřená kopie plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. 

Návrh smlouvy musí obsahovat zejména: 

- označení smluvních stran; 

- vymezení předmětu plnění; 

- práva a povinnosti smluvních stran; 

- dobu a místo plnění; 

- platební podmínky s požadovanou dobou splatnosti daňových dokladů; 

- záruky za provedené práce a služby, odpovědnost za vadné plnění; 

- právo zadavatele odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení dodavatelem. 

 

7. Kritéria hodnocení nabídek 

 

Všechny nabídky, které budou zadavateli včas doručeny, budou splňovat zákonné podmínky a 

podmínky uvedené v poptávce včetně příloh, budou posouzeny a hodnoceny. Hodnocení nabídek 

bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. 

 

8. Zadávací podklady 

 

Jako zadávací podklad slouží položkový rozpočet ve Výkazu výměr a výkresová dokumentace.  

 

9. Forma a obsah nabídky 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. července 2017 ve 13:00 hodin. 
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Místem podání nabídek je podatelna na adrese Obecní úřad Stružnice, Stružnice 188, 470 02 

Česká Lípa. Nabídky je možno podat osobně do podatelny v pracovní dny v termínu pondělí a 

středa 8:00-11:00,13:00-17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00-11:00, nebo zaslat na výše uvedenou 

adresu zadavatele tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. 

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. Nabídka bude předána v 

jednom originále v uzavřené obálce označené „ Veřejná zakázka – Stavební úpravy hygienického 

zařízení Základní školy Stružnice – NEOTEVÍRAT“.  

Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění: 

- titulní list nabídky – je součástí poptávky; 

- doklady k prokázání kvalifikace vč. prohlášení o způsobilosti; 

- návrh smlouvy; 

- cenová nabídka – krycí list cenová nabídky, položkový rozpočet, rekapitulace; 

- přílohy (nepovinné). 

Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení. Hodnocení nabídek proběhne bezprostředně po 

ukončení lhůty pro podání nabídek bez účasti dodavatelů. 

 

10. Další podmínky zadavatele 

 

- Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal 

nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž 

zadávacím řízení.  

- Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

- Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, 

které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované dodavatelem v jeho nabídce. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit do doby uzavření smlouvy. Zadavatel si 

vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 

- Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu. 

 

Výběr nejvhodnější nabídky oznámí zadavatel všem uchazečům do 5- ti dnů od rozhodnutí o výběru. 

Upřesňující informace podá ředitelka školy Mgr. Lenka Kolstrunková, tel.: 487861335, 731526909, 

e-mail: zsstruznice@zsstruznice.cz 

 

V Jezvém dne 12. června 2017 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Kolstrunková 

                 ředitelka školy 
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TITULNÍ LIST NABÍDKY 

 
podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Stavební úpravy hygienického zařízení Základní školy Stružnice " 

 
 

 

 

Zadavatel: Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 

zastoupený: Mgr. Lenkou Kolstrunkovou, ředitelkou školy 

IČO: 709 82 660  

sídlo: Jezvé 137, 471 08 Jezvé 

 

Dodavatel:  

IČ / DIČ:  

Sídlo dodavatele:  

Statutární orgán dodavatele:  

Osoba zmocněná k jednání:  

Zápis v obchodním rejstříku:  

Telefon, fax, e-mail:  

Bankovní spojení:  
 

 

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek. Před podáním 

nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena 

obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky. 

 

 

V __________________ dne _______________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

   oprávněný zástupce dodavatele 

    název dodavatele + otisk razítka 

 


