
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

v rámci uzavřené výzvy veřejné zakázky, vyhlášené v souladu s ustanovením čl. 

7.1. a 7.2. Metodického pokynu MMR ČR pro oblast zadávání zakázek pro 

programové období 2014-2020 

 

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu  

  

 

ZŠ Kolová – stavební úpravy  

 

 

 

Veřejná zakázka je součástí projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006165  

ZŠ Kolová – stavební úpravy spolufinancovaného z prostředků EU 

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a 

z prostředků Státního rozpočtu České republiky.  

 

 

 

 



Výzva k podání nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 

1. Zadavatel:     

 

Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

IČ: 70895201,  

se sídlem Kolová 97, 360 01 Karlovy Vary, 

za kterou je oprávněna jednat Mgr. Monika Sommerová, tel. 733 392 852,  E-mail: 

sommerova@zskolova.cz (kontaktní osoba). 

 

 

 

2. Název zakázky:  

 

ZŠ Kolová – stavební úpravy 

 

 

3. Druh zakázky:  

 

Stavební práce  

 

 

4. Lhůta pro podání nabídky:  

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne  22.05.2018, 16:00 hodin 

 

 

5. Místo pro podání nabídky:  

 

Obecní úřad obce Kolová, se sídlem Kolová 16, 360 01 Kolová 

 

 

6. Předmět zakázky:  

 

Předmět veřejné zakázky je vymezen zadávací dokumentací, která je přiložena k této 

výzvě v elektronické podobě (na CD). Součástí zadávací dokumentace je položkový soupis 

prací - výkaz výměr, projektová dokumentace, v níž jsou vyznačeny části, které jsou 

předmětem této zakázky, stavební povolení Stavebního úřadu MM Karlovy Vary ze dne 

18.4.2016, sp. zn. 3087/SÚ/16/He, ve znění rozhodnutí o změně stavby před jejím 

dokončením ze dne 29.12.2017, sp. zn. 14959/SÚ/17/He, a návrh smlouvy o dílo. 

Předmětem plnění je dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby formou 

zákresu a popisu změn do projektové dokumentace, a to ve dvou vyhotoveních a zajištění 

vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.  

 

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku (CPV) 45000000-7  Stavební práce. 

mailto:sommerova@zskolova.cz


Prohlídku předmětu plnění na adrese Kolová 97, 360 01 Kolová, je možno uskutečnit po 

domluvě s kontaktní osobou zadavatele Mgr. Monikou Sommerovou (viz odst. 1).  

 

7. Kritéria hodnocení: 

 

Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH. 

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší 

nabídkovou cenu bez DPH. 

 

 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

 

Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené 

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – ZŠ Kolová – stavební úpravy“ 

Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a musí být zadavateli předložena v 

originále. Zadavatel nepřipouští variantní řešení v nabídce. Uchazeč je oprávněn požadovat 

od zadavatele dodatečné informace.  

 

Nabídka bude obsahovat: 

 

- Krycí list nabídky s nabídkovou cenou, 

- Zcela vyplněný soupis prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), 

- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. realizaci stavebních prací,  

- Pojistnou smlouvu, případně pojistný certifikát nebo potvrzení o pojištění, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 

osobě, na pojistnou částku minimálně 3 000 000,- Kč, 

- Smlouvu o dílo podepsanou oprávněným zástupcem uchazeče, 

- Písemné prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o 

pravdivosti údajů, podepsané oprávněnou osobou, 

 

 

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:   

 

Uchazeči zpracují nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění: 

− nabídková cena bez DPH 

− DPH 

− nabídková cena včetně DPH 

 

Nabídková cena díla bude zpracována a předložena ve formě ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde budou oceněny všechny položky. 

 
Cena díla bude  stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje všechny náklady 

související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. Takto zpracovaná 

je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná pro uzavření smlouvy o dílo. Návrh ceny 

musí být vypracován v souladu s cenovými předpisy, zejména v souladu s ust. § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších cenových předpisů. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy.  



 

 

 

 

 

 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po protokolárním předání díla a jeho převzetí 

objednatelem. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli.  

Sankce za případné prodlení s dokončením díla je stanovena ve výši 0,2% z celkové ceny 

díla vč. DPH za každý den prodlení.  

 

Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním 

díla. 

 

Projektová dokumentace může obsahovat názvy konkrétních obchodních značek použitých 

výrobků. Tyto údaje mají pouze doporučující charakter a určují technické a kvalitativní 

parametry výrobku. Dodavatel může do nabídky použít obdobné, technicky srovnatelné 

produkty. 

 

 

10. Doba a místo plnění zakázky:  

 

Místo plnění zakázky: budova Základní školy Kolová 97, 360 01 Kolová  

 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 26.06.2018 

Požadovaný termín dokončení a předání stavby:  15.08.2018 

Požadovaný termín vydání kolaudačního souhlasu: 31.08.2018 

 

Tyto termíny plnění jsou závazné a nelze je za žádných okolností prodlužovat, neboť jejich 

dodržením je podmíněno čerpání dotace z příslušných fondů. 

 

 

11. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek:  

 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek.  

 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i 

bez předchozí žádosti.  

 

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, 

nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud 

zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 

dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. 

  

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku odešle zadavatel 

současně všem účastníkům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy.  

 



 

 

V Kolové 

 dne 03.05.2018 

 

 

 

…………………………………………… 

Mgr. Monika Sommerová 

zástupkyně ředitele školy 

(pověřená zastupováním v plném rozsahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: viz čl. 6 této výzvy 

 

 


