
 

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK 

(veřejná zakázka malého rozsahu) 

 

Název zakázky: Odstranění havarijního stavu kotelny 

Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, 

příspěvková organizace 

Druh výběrového řízení:  veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
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1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Název zakázky: Odstranění havarijního stavu kotelny 

Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, 
příspěvková organizace 

Se sídlem: U Jezu 7, 741 01  Nový Jičín 

Zastoupena:  PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel 

IČ: 00848077 

DIČ: CZ00848077 (zadavatel je plátcem DPH)  

Kontaktní osoba 1:  PaedDr. Bohumír Kusý 

     telefon: 556 706 302, 731 446 916 

     e-mail: kusy@tznj.cz 

Kontaktní osoba 2:  RNDr. Jiří Trávníček  

     telefon: 736 769 889 

     e-mail: travnicek@tznj.cz 

 

 

2. Informace o druhu, předmětu a předpokládané hodnotě zakázky 

Předmětem zakázky je rekonstrukce plynové kotelny v objektu Šenovská 574, Šenov u Nového Jičína na 
parc. č. 691/3 (k.ú. Šenov u Nového Jičína) v areálu odloučeného pracoviště Střední školy technické a 
zemědělské Nový Jičín, příspěvkové organizace. 

Zakázka zahrnuje: 

a) provedení výměny stávajících plynových kotlů z důvodů dosažení jejich 
životnosti za nové, které odpovídají současným technologickým možnostem 
včetně doplnění povinného zabezpečení dle platných vyhlášek. Jsou navrženy 
plynové kondenzační kotle s odpovídající emisní třídou; 

b) úklid pracoviště a předání díla. 

Podkladem pro zpracování nabídky je specifikace stavby v kap. 3.1 a prohlídka na místě. Na vyžádání 
budou uchazečům sděleny další podrobnosti a údaje ke stavbě.  

Předpokládaný termín realizace:  15. červen – 15. srpen 2020. 

Maximální hodnota zakázky je 1 655 000 Kč bez DPH. Cena uvedená v nabídce nesmí překročit výši 
maximální hodnoty zakázky. Zadavatel je plátcem DPH. 

 

3. Specifikace předmětu díla a prohlídka na místě 

3.1 Specifikace předmětu díla 

mailto:kusy@tznj.cz
mailto:travnicek@tznj.cz
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Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované v říjnu 2019 Ondřejem Juráskem, 

Zukalova 1334/16, 746 01  Opava, IČ 60952989 („Ostranění havarijního stavu kotelny Šenovská, Nový 

Jičín – vytápění, plynoinstalace, MaR, elektroinstalace, zabezpečení kotelny“). 

Minimální požadovaná záruka  

Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a 

násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,  

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

3.2 Prohlídka na místě 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude provedena hromadně dne 23. 4. 2020 v  10:00 hodin. 

Prohlídky se mohou zúčastnit max. 2 zástupci uchazeče.  

4. Forma výběrového řízení, lhůta a místo pro podání nabídek 

Zadavatel si vyhrazuje právo vycházet z institutů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a to i přesto, že se v některých částech této výzvy na jednotlivá ustanovení zákona 

odkazuje. Zadavatel uvádí odkazy na příslušný zákon z důvodu používání některých jeho právních 

institutů či termínů.  

Výběrové řízení proběhne formou otevřeného výběrového řízení, nabídku může podat neomezený počet 

uchazečů. Výzva k podání nabídek je zaslána několika potenciálním uchazečům a je současně zveřejněna 

na www.tznj.cz a na profilu zadavatele (www.vhodne-uverejneni.cz). 

Dotazy v průběhu řízení mohou uchazeči podávat pouze písemně, a to současně na obě mailové adresy 

kontaktních osob. Odpověď bude zaslána všem známým uchazečům mailem a bude zveřejněna i 

na www.tznj.cz a na profilu zadavatele (www.vhodne-uverejneni.cz). 

Písemné nabídky v požadované struktuře budou přijímány do 29. 4. 2020 do 10:00 hodin na adresu 

zadavatele veřejné zakázky. Předání je možné osobně na sekretariátu zadavatele nebo doporučenou 

poštou (rozhodujícím datem a hodinou dodání nabídek je míněno fyzické dodání nabídek, ne podání 

na poště). 

Hodnotící komise vybere nejvýhodnější nabídku a o výsledku informuje všechny uchazeče. 

 

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí výzvy. Uchazeč je povinen prokázat splnění 

kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.  

http://www.tznj.cz/
http://www.vhodne-uverejneni.cz/
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Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou stanoveny obdobně jako podle ustanovení zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“). 

Uchazeč dokládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, pokud tato výzva nestanoví jinak. 

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 

k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

Zadavatelem vyžadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče, 

v případě podpisu jinou (pověřenou) osobou, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění 

této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek 

posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení uchazeče z výběrového řízení. 

Kvalifikaci splní uchazeč, pokud prokáže splnění 

a) základní způsobilosti, 
b) profesní způsobilosti, 
c) technické kvalifikace. 

ad a) Prokázání základní způsobilosti 

Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč není 

nezpůsobilý dle § 74 odst. 1 zákona. Uchazeč použije vzor čestného prohlášení ve formátu uvedeného 

v příloze 2 této výzvy. 

ad b) Prokázání profesní způsobilosti 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku 

nebo jiné obdobné evidence. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je 

a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,  

b) odborně způsobilý nebo disponuje osobou (osobami), prostřednictvím které (kterých) odbornou 

způsobilost zabezpečuje (pro plynoinstalace a elektroinstalace). 

ad c) Prokázání technické kvalifikace 

Zadavatel požaduje seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 
roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele. 

 

6. Požadavky na zpracování nabídky 

6.1 Formální zpracování nabídky 

 písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou) 
s označením „NEOTEVÍRAT NABÍDKA - Odstranění havarijního stavu kotelny“. 

 Nabídka bude zpracována dle závazné osnovy uvedené v kapitole 6.2. 
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 Nabídka bude dodána v jednom originále. 

 Nabídka bude odevzdána ve vytištěné podobě. Elektronická forma podání nabídek se 
nepřipouští. 

 Prvním listem nabídky bude Krycí list nabídky (viz příloha 3 výzvy). 

 Veškeré ceny v nabídce budou uváděny v Kč. 

6.2 Závazný obsah nabídky 

1. Krycí list – příloha 3 této výzvy. 

2. Doklady kvalifikace uchazeče dle kapitoly 5 této výzvy. 

3. Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha 4 této výzvy) s vyplněnými přílohami 
smlouvy - rozpočty „Odstranění havarijního stavu kotelny“ (příloha 5 této výzvy). 

7. Otevírání obálek a hodnocení nabídek 

Otevírání obálek se bude konat dne 29. 4. 2020.  

8. Kritéria hodnocení nabídek 

Základními kritérii je dodržení maximální přípustné ceny a dodržení minimální doby záruky. Překročení 

ceny, která je stanovena jako maximální, nebo kratší záruka než je požadováno bude mít za následek 

vyřazení nabídky z hodnocení. 

Hlavním hodnotícím kritériem je celková nabídková cena bez DPH.  

9. Obchodní podmínky 

9.1 Fakturační a platební podmínky 

Veškeré provedené práce budou fakturovány podle skutečně provedených prací do 30-ti dnů po předání 

stavby zadavateli. Zadavatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. 

9.2 Všeobecné smluvní podmínky 

Součástí výzvy je smlouva o dílo (příloha 4 této výzvy). Zhotovitel smlouvu vyplní a potvrdí souhlas se 

zněním této smlouvy podpisem a razítkem osob oprávněných jednat za zhotovitele. Text smlouvy nesmí 

být pozměněn. 

9.3 Další podmínky a práva zadavatele 

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s účastí ve výběrovém 

řízení a zpracováním nabídky. 

Uchazeč je vázán podmínkami předložené nabídky nejméně 30 dnů od jejího předložení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
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 odmítnout předložené nabídky, 

 změnit podmínky zadání veřejné zakázky, 

 zrušit zadání veřejné zakázky. 
 

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 

Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy musí předložit  

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán – originál ne starší 90 kalendářních dní nebo ověřenou kopii tohoto 

originálu,  

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 

(nebo výpis z Živnostenského rejstříku) či licenci – ověřenou kopii originálu a doklady o odborné 

způsobilosti osob pro plynoinstalace a elektroinstalace 

Tato povinnost odpadá, pokud tyto doklady byly součástí nabídky. 

 

Přílohy výzvy: 

Příloha 1: Projektová dokumentace 

Příloha 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha 3: Krycí list nabídky 

Příloha 4: Návrh smlouvy o dílo 

Příloha 5: Rozpočet „Odstranění havarijního stavu kotelny“ 

  

V Novém Jičíně dne 17. dubna 2020      

 

 

 

 

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy 


