
Písemná výzva k předložení nabídky na realizaci stavby 
„Vzduchotechnika – výdejna stravy“ (dále jen stavba) 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

• odmítnout předložené nabídky, 
• změnit podmínky zadání veřejné zakázky, 
• zrušit zadání veřejné zakázky, 
• smlouvu neuzavřít. 

I.  Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na realizaci stavby 
„Vzduchotechnika – výdejna stravy“ (dále jen stavba) na Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín, 
příspěvková organizace. Jedná se o výměnu stávající vzduchotechniky, která neodpovídá 
současným požadavkům (demontáž staré nevyhovující vzduchotechniky, dodávka a montáž 
nové), včetně všech souvisejících prací. 

Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace zpracované společností A.P.M. 
projekční ateliér – Ing. Pavel Petruška se sídlem Nádražní 856, Klimkovice. 

Projektová dokumentace stavby včetně výkazu výměr je k dispozici ve škole. 

II.  Specifikace zakázky: 

1. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v návrhu smlouvy 
(v příloze č. 1 této písemné výzvy). 

2. V případě odborných dotazů se, prosím, obraťte na paní Janu Kaiserovou, telefon 
+420 553 876 040, e-mail: kaiserova@ghlucin.cz. 

3. Uchazečům bude po dohodě umožněna prohlídka místa budoucí stavby, a to dne 
25. 6. 2013 v době od 8:00 do 12:00 v budově Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín, 
Dr. Ed. Beneše 586/7, Hlučín, popřípadě po telefonické domluvě jiný den. 

III.  Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky: 

1. Písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách 
(viz příloha č. 1) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným 
způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu bude doloženo 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. 

2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena 
v české měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato 
cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této 
veřejné zakázky. Nedílnou součástí nabídky bude výkaz výměr (viz příloha č. 2), kdy 
uchazeč závazně dodrží členění výkazu výměr tak, jak je zpracován projektantem.  

3. Místo plnění: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, 
Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín   

4. Doba plnění: zahájení 22. 7. 2013, termín dokončení díla 26. 8. 2013 

5. Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy a oceněný výkaz výměr také 
v elektronické podobě (na CD-R text smlouvy ve formátu *.doc, *.odt nebo *.rtf; 



oceněný výkaz výměr ve formátu *.xls nebo *.ods). V případě rozporů mezi tištěnou 
a elektronickou podobou návrhu smlouvy a výkazu výměr je rozhodující písemný 
návrh smlouvy a výkazu výměr. 

6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

7. Jediným kritériem hodnocení bude nabídková cena. 

IV.  Požadované doklady:  

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

2. Uchazeč ve své nabídce předloží prostou kopii smlouvy na pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění 
s limitem 1 mil. Kč. 

3. Ve své nabídce uchazeč dále doloží přehled realizovaných zakázek obdobného 
charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 5ti letech (s uvedením názvu 
akce, předmětu a rozsahu zakázky, rozpočtových nákladů, údajů o odběrateli, 
kontaktu na osobu odběratele pro ověření referencí a termínu realizace). 

V. Pokyny pro nakládání s nabídkou: 

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, neprodleně 
v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) 
a dále označené: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Vzduchotechnika – výdejna stravy 

NEOTVÍRAT 

 
na níže uvedenou adresu: 

Gymnázium J. Kainara, Hlučín, p.o. 
Dr. Ed. Beneše 586/7 

748 01  Hlučín 
 
nebo osobně na sekretariát školy v době od 7:30 – 15:00 hodin, nejpozději však 

do 2. 7. 2013 do 12:00 hodin. 

V Hlučíně 18. 6. 2013 

PhDr. Charlotta Grenarová 
ředitelka 


