
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 

Na Jízdárně 423/30 
702 00  OSTRAVA 

 

 

Výzva k předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace, výkon 
autorského dozoru a koordinátora BOZP a inženýrskou činnost pro akci 

„Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě“ 

Identifikační údaje zadavatele 
     

 Název a sídlo zadavatele:  Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 
30, příspěvková organizace 
Na Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava 

 

 Právní forma zadavatele:  Příspěvková organizace  
 IČ a DIČ zadavatele:  13644327, CZ13644327  
 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Ing. Tomáš Führer, ředitel školy 

sse-najizdarne@sse-najizdarne.cz 
 

     

 Kontaktní osoba zadavatele:  Mgr. Lubomír Franek,   
 Telefon, fax:  t.č. 556205223, mob.č. 602201283  
 E-mail:  franek@sse-najizdarne.cz  
 web adresa:  http://www.sse-najizdarne.cz/  
     
     

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 odmítnout předložené nabídky, 

 změnit podmínky zadání veřejné zakázky, 

 zrušit zadání veřejné zakázky, 

 smlouvu neuzavřít, 
 

I. Předmět veřejné zakázky: 

1. Název veřejné zakázky: „Zpracování PD, autorský dozor a koordinátor BOZP pro projekt „Zateplení objektu 
dílen  Střední školy elektrotechnické v Ostravě“ 

2. Druh veřejné zakázky: služby 

3. Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace stavby „Zateplení 
objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě“, výkon autorského dozoru a funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a výkon inženýrské 
činnosti. 

4. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou:  
* Energetický audit, 

* Žádost o poskytnutí podpory - podané na SFŽP,       

* Plochy zateplovaných konstrukcí,    

* Zaměření budov – zjednodušená projektová dokumentace,       

* Obchodní podmínky (návrh smlouvy). 

 



5. Doba plnění: jednotlivé části díla budou předány a činnosti budou realizovány v termínech uvedených 
v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace). 

6. Místo plnění: dle obchodních podmínek (viz zadávací dokumentace) 

7. Prohlídka místa plnění (dotčených nemovitostí a prostor) se bude konat dne 11. 11. 2013 v 10 hodin, sraz 
zájemců je na Střední škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, Na Jízdárně 423/30, 
702 00  OSTRAVA 

8. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu: 100 000,00 Kč bez DPH  

9. Předpokládané náklady na realizaci stavby: maximální hodnota realizace projektované stavby činí 

6 152 204,00 Kč včetně DPH 

V případě odborných dotazů se, prosím, obraťte na Ing. Tomáše Führera tel.č. 556205229 , mob.č. 602759191 

email: sse-najizdarne@sse-najizdarne.cz nebo Mgr. Lubomíra Franka tel. č. 556205223, mob.č. 602201283 e-
mail: franek@sse-najizdarne.cz  

II. Požadované doklady: 

Uchazeč v nabídce předloží: 

1. aktuální výpis z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku zapsán), případně jiný doklad o právní 
subjektivitě uchazeče, 

2. příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k celému předmětu této veřejné zakázky, a to vč. oprávnění 
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (tj. např. výpis ze živnostenského 
rejstříku); nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění 
k podnikání i subdodavatelé; v případě, že doklad doloží subdodavatel, bude součástí nabídky také smlouva 
o budoucí spolupráci, 

3. autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb. vztahující se k předmětu zakázky (autorizovaná osoba v oboru pozemní 

stavby), doložením prosté kopie osvědčení o zařazení do registru autorizovaných osob včetně uvedení 
pracovněprávního nebo obdobného vztahu této osoby k dodavateli formou čestného prohlášení; v případě, 
že doklad doloží subdodavatel, bude součástí nabídky také smlouva o budoucí spolupráci, 

4. seznam uchazečem realizovaných zakázek obdobného charakteru (tzn. uchazečem dokončených 
projektových prací, jejichž předmětem byla rekonstrukce stavby – zateplení objektu a výměna okenních 
výplní) za posledních 5 let s uvedením názvu akce, investora, rozpočtových nákladů a termínu realizace. 

Uchazeč v seznamu realizovaných zakázek doloží realizaci minimálně 2 zakázek, jejichž předmětem byla 
projektová dokumentace včetně autorského dozoru a inženýrské činnosti pro stavební řízení a provádění 
stavby s min. hodnotou investičních nákladů 3 100 000,00 Kč vč. DPH (doložením prostých kopií 
referenčních listů, příp. uvedením požadovaných údajů a kontaktu pro ověření referencí). 

K prokázání požadovaných náležitostí postačí předložení prostých kopií požadovaných dokladů. 

III. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky: 

1. Nabídka musí být podána v písemné formě a podepsána osobou oprávněnou podepisovat za uchazeče. 

2. Součástí nabídky musí být písemný návrh smlouvy respektující obchodní podmínky (viz zadávací 
dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za uchazeče, a to stanoveným způsobem. 
Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc). Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že uchazeč změní 
obchodní podmínky, nebude jeho nabídka hodnocena). 

3. Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to v členění:  

 v případě plátce DPH: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH, 

 v případě neplátce DPH: cena celkem, současně bude ve smlouvě uvedeno, že prodávající není 
plátcem DPH. 

Nabídková cena bude zpracována ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz zadávací 

dokumentace). Nabídková cena bude stanovena jako konečná a nejvýše přípustná a bude obsahovat 
veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky. 

4. Součástí nabídky bude i kopie kompletní nabídky v elektronické podobě včetně návrhu smlouvy, a to 
na CD-R ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.xls. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a písemným 
originálem bude vzat v úvahu písemný originál. 

5. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 



6. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

7. Uchazeč v nabídce uvede kontaktní osoby uchazeče, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy 
a telefonu. 

8. Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší 
podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena. 

IV. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena (součet nabídkových dílčích cen uchazeče z návrhu smlouvy), 

Bude hodnocena výše nabídkové ceny vč. DPH uvedená uchazečem v návrhu smlouvy, 

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny, přičemž nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou. 

V. Jiné: 

1. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. 

2. Vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli: 
a) úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo  

b) úředně ověřené osvědčení o oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této veřejné zakázky 
(např. výpis z živnostenského rejstříku), jedná-li se o fyzickou osobu nezapsanou do obchodního 
rejstříku, nebo 

c) úředně ověřený doklad o právní subjektivitě smluvní strany, jedná-li se o právnickou osobu 
nezapisovanou do obchodního rejstříku (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). 

Současně je vítězný uchazeč povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli úředně ověřený doklad 
o oprávnění jednat za smluvní stranu (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, 
stanovy apod.), nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů. 

3. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

VI. Pokyny pro nakládání s nabídkou: 
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte prosím v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy 
zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené: 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
„Zpracování PD, autorský dozor a koordinátor BOZP pro projekt „ 
„Zateplení objektu dílen Střední školy elektrotechnické v Ostravě“ 

NEOTVÍRAT 

poštou na níže uvedenou adresu:  Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková 
organizace 

    Na Jízdárně 423/30 
    702 00  Ostrava 

nebo osobně na sekretariát ředitele školy, Na Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava, číslo dveří 004, telefon 
556205230.  

 

nejpozději však 18. 11. 213 do 10:00 hodin. 

(otevírání obálek proběhne v budově KÚ MSK, 28. října 117 v Ostravě bezprostředně po ukončení termínu 
pro podání nabídek) 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Führer 
ředitel školy 

 


