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Výzva k podání nabídek 
Na naplnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 

znění posledních změn a doplňků v zákoně č. 55/2012 Sb.  

 

Název projektu: Bez bariér do školy, do jídelny, do domova mládeže 

Název zakázky: Dodávka a instalace vertikálních plošin, zhotovení 

bezbariérového vstupu a související stavební práce na 

Domově mládeže při SPŠ Tábor 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka 

Datum vyhlášení zakázky: 14. 7. 2014  

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, 

Komenského 1670 

Sídlo zadavatele: Tábor, Komenského 1670, 390 02 Tábor 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Ing. Marcel Gause, ředitel školy 

381 500 012 

reditel@sps-tabor.cz 

IČ zadavatele: 60061863 

DIČ zadavatele: CZ60061863 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Eva Petrová 

381 500 015 

eva.petrova@sps-tabor.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Zahájení 14. 7. 2014 od 12,00 hodin    

Ukončení 24. 7. 2014 do 12,00 hodin  

Popis předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace dvou 

hydraulických vertikálních zvedacích plošin pro imobilní 

osoby, výměna vstupních a vnitřních dveří včetně 

prosklených stěn v provedení podle obecných požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a provedení 

souvisejících stavebních prací na Domově mládeže při SPŠ 

Tábor. 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč bez DPH/s DPH 

624 466,94 / 755 605,-- 

  

Typ zakázky Zakázka malého rozsahu, dle § 12 odst. 3 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění posledních 

změn a doplňků v zákoně č. 55/2012 Sb. 

Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky) / časový 

harmonogram plnění / doba 

trvání zakázky 

Harmonogram: 

- Lhůta pro podání nabídek končí 24. 7. 2014 ve 12,00 

hodin, nabídky dodané po tomto termínu budou 

vyřazeny a nebudou dále hodnoceny 

- Otevírání obálek bude realizováno 24. 7. 2014 ve 13,00 

hodin v budově SPŠ Tábor, Komenského 1670, místnost 

A254 

- Doba plnění veřejné zakázky je stanovena dle čl. VI 

Kupní smlouvy (příloha č. 4), která je pro uchazeče 

závazná. 
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Místa dodání / převzetí 

nabídky: 

SPŠ Tábor, Komenského 2235, 390 02 (Domov mládeže) 

 

Hodnotící kritéria: Nabídková cena 100 % včetně DPH 

  

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele  

- Čestné prohlášení – viz příloha 

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

- Doklad o oprávnění k podnikání 

-  

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede 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. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče. Zadavatel nepřipouští 

elektronické podání nabídky. 

Nabídka musí být dodána v řádně uzavřené, neporušené 

obálce s adresou zadavatele a dodavatele, názvem projektu 

a jeho referenčního čísla a nápisem „NEOTVÍRAT – 

výběrové řízení – bezbariérová plošina“. 

Všechny listy nabídky (kromě smlouvy) musí být pevně 

svázány v jednom celku. Každé vydání smlouvy bude 

dodáno v odděleném svazku.  

 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat: 

- Vyplněný krycí list nabídky, který bude obsahovat 

kontaktní údaje uchazeče (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, 

statutární orgán, kontaktní osoba, kontaktní e-mail, 

telefon, webové stránky),  

- detailní obsah nabídky, záruku, nabídkovou cenu bez 

DPH i s DPH v české měně  
- Podepsaný návrh kupní smlouvy, kde bude specifikována 

dodávka, cena, záruka a záruční podmínky i další podpora, 

kterou uchazeč nabízí 

- Splněné požadavky na splnění základní a profesní kvalifikace 

dodavatele dle této výzvy. 

 

Uplatnění zákona č. 106/1999 

Sb.: 

Zadavatel požaduje, aby smlouva o dílo obsahovala 

samostatný bod v tomto znění: „Obě strany prohlašují, že 

předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/99 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy 

v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností 

s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv 

v budoucnu dojít“ 

 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy bez udání 

důvodu. 
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Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace není samostatným dokumentem. 

Zadavatel považuje za nezbytnou osobní prohlídku 

staveniště před podáním nabídek pro všechny uchazeče 

z důvodu stávající stavební připravenosti a již existujících 

stavebních otvorů pro instalaci plošin, termín prohlídky 

stanovil zadavatel na pátek 18. 7. 2014 v čase 9,00 – 12,00 

hodin. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Krycí list 

Příloha č. 2 – Specifikace zakázky s cenovou kalkulací 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 

Příloha č. 4 – Návrh Smlouvy o dílo 

Technická dokumentace č. 1 

Technická dokumentace č. 2 

Technická dokumentace č. 3 

 

 

Jméno: Eva 

Příjmení: Petrová 

E-mail: eva.petrova@sps-tabor.cz 

Telefon: 381 500 015 

 


