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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

(dále jen „Výzva“) 

 

Zadavatel:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, 

nám. E. Beneše 2353 

SE SÍDLEM:    nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno 

IČO:     00473634 

    Zadavatel není plátcem DPH. 

ZASTOUPENÝ:   Mgr. Petrem Patákem, DiS., ředitelem školy 

KONTAKTNÍ OSOBA:  Ratajová Kamila 

    tel: 312 278 063 / 774 873 313 

    e-mail: ratajova@sosasoukladno.cz 

 

(dále jen „Zadavatel“) 

 

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem „Odizolování budovy školy včetně dílčích prací“ (dále jen „Veřejná zakázka“).  

 

Níže jsou uvedeny podmínky, za nichž bude veřejná zakázka realizována (zadávací 

podmínky). 

 

1. Základní údaje o veřejné zakázce  

Předmětem veřejné zakázky je: Odizolování budovy školy včetně dílčích prací, 

specifikované v příloze Zadávací dokumentace.  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.016.529,- Kč bez DPH.  

V hodnotě veřejné zakázky není započítán stavební dozor, který si zadavatel zajistí sám.  

 

2. Místo a termín plnění Veřejné zakázky 

2.1. Místo a termín plnění 

Místem plnění Veřejné zakázky bude sídlo zadavatele, nám. E. Beneše 2353, 272 01 

Kladno  

 

Předmět této Veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu 

se Smlouvou o dílo a v termínech v jejím rámci uvedených.  

 

3. Způsob, doba a místo podání nabídek 

Dodavatel podá písemnou nabídku doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo předá 

osobně v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin v podatelně školy na adrese zadavatele.   
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Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, nám. E. Beneše 2353 

Sídlo: nám. E. Beneše 2353, 272 01 Kladno 

 

Lhůta pro podání nabídek začíná dne 20. 05. 2019 v 8 hodin. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03. 06. 2019 ve 12 hodin.  

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik jejího doručení Zadavateli.  

 

Prohlídka prostor se uskuteční dne 23. 05. 2019 v 10:00 hodin.  DOPORUČUJEME! 

 

4. Požadavek zpracování nabídkové ceny 

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní dodávku předmětu 

Veřejné zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů apod. 

vyjma stavebního dozoru) absolutní částkou v českých korunách.  

 

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu 

Veřejné zakázky, a to v členění: nabídková cena bez DPH, procentní sazba DPH a výše 

DPH v Kč, nabídková cena včetně DPH v Kč.   

 

Celková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty. Zadavatel 

si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.  

 

5. Druh veřejné zakázky 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná mimo režim zákona                 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

Výběrové řízení se řídí pravidly dle Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek a 

veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi 

Středočeského kraje, v platném znění a dle Metodiky Středočeského kraje k zadávání 

VZMR.  

 

6. Hodnocení nabídek 

Zadavatel provede hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny. 

 

Kritérium: 

 

Váha: 

Nabídková cena v Kč bez DPH: 100 % 

 

Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny stanovené v Kč bez DPH. 

Nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší 

nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a požadavků stanovených 

Zadavatelem.  
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Zadavatel vybere k uzavření Smlouvy toho dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena 

jako nejvýhodnější, tj. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel neprovede 

hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.  

 

7. Obchodní podmínky 

Obchodní a jiné smluvní podmínky závazným způsobem vymezující budoucí rámec 

smluvního vztahu mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem jsou podrobně zapracovány 

do závazného návrhu Smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a 

tvoří její Přílohu č. 1. 

 

Zadavatel je oprávněn zrušit VZMR kdykoliv až do podpisu smlouvy bez udání 

důvodu! 

 

 

8. Uveřejnění zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace (včetně příloh) bude společně s výzvou k podání nabídek po celou 

dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna a volně dostupná na webových stránkách školy 

http://www.sosasoukladno.cz a zveřejněna prostřednictvím E-ZAK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kladně dne 17. 05. 2019 

 

 

 

____________________________________ 

Za zadavatele 

Mgr. Paták Petr, DiS., ředitel školy 
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