
STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Výběrové řízení není realizováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek.

Výběrové řízení je realizováno dle

Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 -2020
Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice Jihočeského kraje Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi 

a založenými obchodními společnostmi.

Název zakázky

Technický dozor investora nad realizací akce “ Střední škola řemeslná a Základní škola, 
Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních 
oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č.p. 469.“

Zadavatel

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 
Wilsonova 405/34 
39201 Soběslav 
IČ: 72549572

Kontaktní osoba

Radka Fáberová
e-mail: faberova.radka@ssrsobeslav.cz 
telefon: +420 773 446 559, 389 822 800(805)

Druh zakázky

Zakázka malého rozsahu na služby.

Předmět zakázky

Předmětem plnění výše uvedené zakázky na služby je zajištění činnosti technického dozoru 
investora.

Místo plnění zakázky

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - objekt školních dílen Na 
Pískách 469.
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Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na max. 250 000,- Kč bez DPH. 
Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Vyšší 
cenové nabídky nemůže a nebude veřejný zadavatel akceptovat, nabídky obsahující vyšší 
nabídkovou cenu budou vyřazeny.

Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: dnem podpisu smlouvy 
Požadovaný termín dokončení realizace služeb: 31. 12. 2018
Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde 
k protokolárnímu převzetí dokončené poslední služby mezi zadavatelem a dodavatelem.

Požadavky na prokázání splnění způsobilosti

Způsobilost splní dodavatel, který prokáže splnění:

a) Základní způsobilosti

- předložením originálu (či úředně ověřené kopie) čestného prohlášení - ne starší 
než 90 dnů, uchazeč závazně použije vzor v příloze č. 2 této výzvy

b) Profesní způsobilosti

předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo prosté kopie výpisu 
z jiné obdobné evidence (např. živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku) - 
pokud je ke splnění profesní způsobilosti doručen výpis z obchodního rejstříku, nesmí 
být tento doklad k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
způsobilosti, starší 90 kalendářních dnů

- předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, tj. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci -
„provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ či „projektová činnost ve 
výstavbě“

- předložením kopie osvědčení a autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č.360/1992 Sb. pro obor
„pozemní stavby“.

Další požadavky zadavatele

a) požadavky na zpracování nabídkové ceny

- cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez 
DPH zaokrouhlena na celé Kč. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec 
celková cena i s DPH opět zaokrouhlena na celé Kč.

cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. 
V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako 
nejvýše přípustná.

v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy
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- změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu 
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková 
nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku 
zdanitelného plnění.

- celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným 
provedením

b) ostatní požadavky zadavatele

- zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazný návrh příkazní smlouvy (příloha č. 3), 
uchazeči jsou povinni předložit návrh smlouvy jako nedílnou součást nabídky, 
návrh smlouvy musí byt jednostranně podepsany osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče

- splatnost daňových dokladů je 30 dnů od jejich doručení zadavateli

- varianty nabídek se nepřipouštějí

v případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí poddodavatele hodlá prokazovat 
splnění způsobilosti, předloží v nabídce smlouvu uzavřenou s poddodavatelem

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Váha tohoto 
hodnotícího kritéria je 100%.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání 
nabídek a končí dne 10. 7. 2017, v 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídek:

Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo osobně na adresu:
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 
Wilsonova 405/34 
39201 Soběslav

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

Radka Fáberová
e-mail: faberova.radka@ssrsobeslav.cz 
telefon: +420 773 446 559, 389 822 800(805)

Způsob jednání s dodavateli

Zadavatel nebude s dodavateli jednat o nabídkách.
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Pokyny pro zpracování nabídky a způsob podání nabídky

Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách, viditelně označených nápisem 
„NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Technický dozor investora“.

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom vyhotovení v tištěné podobě a dále 
jedenkrát v elektronické podobě ve formátu pdf na datovém nosiči (kompletní scan originální 
listinné verze nabídky).

Jako celek doporučujeme nabídku řádně uzavřít, event, jiným vhodným způsobem 
zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předána v uzavřené 
obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena obchodním 
jménem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně, tzn. v českém jazyce, případně 
vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou kopii do českého jazyka. Všechny 
tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by 
mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou zadavatelem přijaty.

K otevírání obálek s nabídkami dojde 10. 7. 2017 od 12:00 hodin. Otevírání obálek se 
uskuteční na adrese: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405; 
Wilsonova 405/34, 39201 Soběslav. Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden 
zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce 
uchazeče se prokáže plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou za uchazeče jednat, 
pokud sám není touto osobou.

Podmínky pro podání nabídek

- uchazeč, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně 
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení 
prokazuje způsobilost

- v případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech 
uchazečů. Zadavateli bude předložena smlouva, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a 
to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících 
z veřejné zakázky

- nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána 
uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování 
za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému 
úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky)
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Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím 
členěním

- vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky (název a sídlo uchazeče, jméno pověřeného 
zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail, výše celkové nabídkové ceny v českých 
korunách) - uchazeč využije vzor v příloze č. 1 této výzvy

doklady prokazující splnění způsobilosti dle čl. 2. Požadavky na prokázání splnění 
způsobilosti této výzvy - uchazeč využije vzor v příloze č. 2 této výzvy a doplní 
požadované doklady

- návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou 
za uchazeče jednat - uchazeč využije vzor v příloze č. 3 této výzvy

- smlouvu uzavřenou s poddodavatelem (v případě subdodávky, kdy dodavatel pomocí 
poddodavatele hodlá prokazovat splnění způsobilosti), případně smlouvu o sdružení, 
pokud má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám (tj. k 
jakékoliv části zadávací dokumentace včetně jejich příloh).

dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří 
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta

- zadavatel doporučuje, aby uchazeči předložili žádost o dodatečné informace ve lhůtě 
nejméně 4 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, 
a to buď na základě žádostí uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastního 
podnětu

- zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být 
veškerá komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou

- žádost o dodatečné informace doručí dodavatel na adresu zadavatele

Doplňující informace a pokyny

veškeré náklady na zpracování nabídky nese uchazeč 
- zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu 

nebo i bez uvedení důvodu, zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
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předložené nabídky bez udání důvodu v tomto případě nemají uchazeči nárok na 
jakékoliv náhrady

- zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací
- nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Nabídky doručené 

zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny
- zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
- uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel 

využije svých práv shora uvedených

Uzavření příkazní smlouvy

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 
smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty 
pro podání námitek.

Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného 
uchazeče.

Seznam příloh

Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení - splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 Návrh příkazní smlouvy
Příloha č. 4 Projektová dokumentace realizace stavby - CD ve formátech PDF

V Soběslavi dne 20. 6. 2017
Střední škola řemeslná a Základní škola.

Ing. Darja Bártová 
ředitelka
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