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PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

„Oprava fasády   - Sokolovna“ 
 

ZADAVATEL: 

Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477, 793 26 Vrbno pod Pradědem,  

IČO: 70645515 
Telefon: 554  230 940; Fax: 554 230 938; E-mail: škola@zsvrbno.cz; Web: www.zsvrbno.cz 

     
1. PREAMBULE 

 

Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek 

vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen veřejná 

zakázka), jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 3.000.000,- Kč bez DPH. 

Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále 

v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a 

zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 

 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

2.1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je realizace opravy fasády tělocvičny na Komenského ulici č.p. 290 

(Sokolovna) včetně výměny oken a oprava WC. 

Technické podmínky stavby jsou stanoveny v zadávací dokumentaci stavby, která je nedílnou součástí 

této poptávky. 

 

2.2 POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmět veřejné zakázky není projektovou dokumentací členěn na stavební objekty. 

Jedná se o dodávku stavebních prací spočívajících v opravě venkovní fasády, výměně oken a 

vstupních dveří a opravy obložení a dlažby na WC. 

2.3 VÝKAZ VÝMĚR 

V případě zájmu o zakázku zadavatel zašle uchazeči zadávací dokumentaci. 

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické 

podobě. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s dodanou částí zadávací 

dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. 

 

3. LHŮTA PRO PROVEDENÍ STAVBY 

 

3.1  TERMÍNY PLŇENÍ 

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 

 

 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby 8. 7. 2013 

 3.1.2. Požadovaný termín dokončení stavby 31. 8. 2013 
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Místem plnění je pozemek parcelní číslo 455 v katastrálním území Vrbno pod Pradědem. 

 

 

3.2  TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY 

Zadavatelem stanovený termín dokončení stavby je stanoven jako limitní termín. Nabídka 

uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě 

v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu. 
 

3.3  PODMÍNKY PRO ZMĚNY TERMÍNŮ PLNĚNÍ 

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného 

zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, 

je uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že 

jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo 

možno stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována 

(popřípadě ji lze pouze zkrátit). 
 

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

4.1  OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU STAVEB 

Zadavatel předkládá obchodní podmínky na dodávku stavby vypracované ve formě a 

struktuře smlouvy o dílo, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 
 

4.2  ZÁVAZNOST NÁVRHU SMLOUVY FORMOU SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 

Návrh smlouvy formou souhrnu smluvních dohod předložený dodavatelem v nabídce 

vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel je po ukončení zadávání oprávněn o 

obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. 
 

4.3  PLATNOST NABÍDKY 

Dodavatel je svým návrhem smlouvy vázán do 3. 7. 2013. Dodavatel, jehož nabídka bude 

zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné 

smlouvy, nejpozději však do 14. 7. 2013. 

 
4.4.      OMEZENÍ SUBDODAVATELŮ 

Zadavatel si vyhrazuje omezení míry subdodávek na maximální přípustný objem ve výši 40% 

z objemu stavebních nákladů veřejné zakázky. Za subdodávku je pro tento účel považována 

realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení. Vzor 

čestného prohlášení je příloha č. 4. 

 
 

5. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 

5.1  NABÍDKOVÁ CENA  

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby 

včetně DPH.  

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, tj. 

včetně všech nákladů jako jsou vedlejší a ostatních náklady, které nejsou zahrnuty v 

položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale 

se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. 

Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení 

ceny dané práce nebo činnosti. Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném 



soupisu prací jako samostatné položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v 

jednom společném soupisu prací. 

 (mezi vedlejší a ostatní náklady patří náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení 

staveniště, oplocení staveniště, opatření k BOZP, všeobecně poplatky nezbytné pro realizaci 

díla, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednavatele, kurzovní 

vlivy, obecný vývoj cen apod.).  
 

 

5.2  POMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členění stavby 

obsaženého v zadávací dokumentaci stavby, tj. uvedením cen za jednotlivé stavební práce. 

Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací 

dokumentace. Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých stavebních prací budou uvedeny 

v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 
 

 

5.3  POLOŽKOVÉ ROZPOČTY 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a 

konstrukcí v tištěné formě a v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat cenu 

jednotlivých stavebních objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů 

výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou 

dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení 

nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být součástí nabídky uchazeče.   
 

5.4.  ZMĚNA VÝKAZU VÝMĚR  

Pokud zadavatel na základě žádosti vyzvaných dodavatelů o veřejnou zakázku upřesní obsah 

výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesní množství měrných 

jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu zahrnout 

do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek 

zadávacího řízení.  
 

5.5  PLATNOST CENY 

Nabídková cena musí být platná nejméně do 31. 12. 2013 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel nebude poskytovat zálohové platby. 

Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.  

Vystavené faktury za provedené dílo budou zadavatelem uhrazeny až do výše 90% z celkové 

sjednané ceny včetně DPH. Na zbývající část přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny za 

dílo nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.  

Zadrženou částku ve výši 10% smluvní ceny díla vč. DPH uhradí zadavatel na základě 
vystavené konečné faktury zhotoviteli po řádném a protokolárním předání a převzetí 

dokončeného díla bez vad a nedodělků, schopného bezpečného a spolehlivého provozu. 

Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazečům předložit návrh výhodnějších 

platebních podmínek, jsou uchazeči povinni stanovené platební podmínky respektovat.   

 

 

 



 

6.2 PODMÍNKY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám 

sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně 

z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že zadavatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o 

provedení stavebních prací, které nebyly předmětem veřejné zakázky a které nebyly sjednány 

smlouvou. 

 

7. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČE 

 

7.1  ROZSAH POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI 

Vhledem k tomu, že zadavatel k podání nabídky vyzval dodavatele, o jejichž odborné způsobilosti je 

přesvědčen a že se jedná o dodavatele, kteří dané služby běžně na trhu poskytují, vyžaduje zadavatel 

prokazování kvalifikace pouze v rámci základních předpokladů a profesních kvalifikačních 

předpokladů. 

 

7.2  LHŮTA PRO PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, doklady ke kvalifikaci  

budou součástí nabídky. 

 

7.3   NEPROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Pokud dodavatel ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka 

dále hodnocena. Zadavatel má však právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace. 

 

8. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

8.1  SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 

 

8.1.2 který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 

z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 

jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 

členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad dle tohoto písmena splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 

sídla, místa podnikání či bydliště, 

8.1.3 který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 

podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podávali nabídku či 

žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 



8.1.4 který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

8.1.5 vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů, 

 

  

8.1.6 který není v likvidaci, 

8.1.7 který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatel, 

8.1.8 který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

8.1.9 který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele; 

 

8.1.10 který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. 

d) požadováno prokázání odborné způsobilosti dle zvláštních právních předpisů; pokud 

dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 

odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

8.1.11   který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 

8.1.12 kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

 

8.2  ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů prohlášením. 

 

9. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

9.1  SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

Profesní kvalifikační kritéria prokazuje uchazeč předložením  

 

9.1.1 výpisem z obchodního rejstříku, pokud v něm je zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán; 

9.1.2 dokladem o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 

licenci; 

 

9.2  DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ 

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenský list včetně 

výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zájemce zapsán dle zvláštních právních 

předpisů. 

 

9.3  FORMA DOKLADŮ OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ 

Dodavatel předloží oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku ve fotokopii listiny (nemusí 

být úředně ověřena)   

 

10. OBSAH A FORMA NABÍDKY 

 

10.1 NABÍDKA 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy (formou návrhu smlouvy o dílo) podaný dodavatelem.  

Nabídka bude dále obsahovat zadavatelem stanovené další dokumenty jako součást nabídky (součást  



návrhu smlouvy). 

 

10.2 PODÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka uchazeče musí být pojednána v písemné podobě v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce 

označené názvem veřejné zakázky „Oprava fasády  - Sokolovna“ a textem NEOTVÍRAT. 

 

 

10.3 INFORMACE O JAZYCE NABÍDKY 

Nabídka bude předložena v českém jazyce 

 

10.4 ČLENĚNÍ NABÍDKY A DOKUMENTACE, OBSAH 

Nabídka musí obsahovat: 

10.4.1. Vyplněný formulář „Krycí list“ (příloha č. 1)  

10.4.2.  Vyplněný formulář „Nabídková cena“ (příloha č. 2) 

10.4.3.   Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče: 

              10.4.3.1 Prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

              10.4.3.2 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů  

10.4.4. „Návrh smlouvy o dílo“ (příloha č. 3) s doplněním požadovaných údajů v tomto dokumentu. 

10.4.4.1 Přílohu návrhu smlouvy o dílo musí tvořit přiložené Obchodní podmínky (příloha č. 

4) potvrzené oprávněnou osobou k podpisu za uchazečem na znamení souhlasu s jejich 

obsahem. 

10.4.5.   Vyplněný formulář „Čestné prohlášení o subdodavatelích“ (příloha č. 5) 

10.4.6.   Oceněný položkový rozpočety (příloha č. 6). 

 

11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

11.1 ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 

477, 793 26 Vrbno pod Pradědem, 

kontaktní osoba Zdeněk Bártek, tel 554 230 935, e-mail: zdenek.bartek@zsvrbno.cz 
 

11.2 LHŮTY PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat ve lhůtě ode dne 12. 6.2013 od 10.00 hod., do dne  

24. 6. 2013 do 14.00 hod. Vyžádání dokumentace doručené v této lhůtě je považováno za řádné. 

 
11.3 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí  

zadávací dokumentace jsou: 

 písemná výzva k podání nabídky jako textová část zadávací dokumentace 

 slepý položkový rozpočet k ocenění včetně výkazu výměr, který vymezuje rozsah díla 

 Obchodní podmínky ve struktuře „Návrhu smlouvy o dílo“ 

 Přílohy č. 1 - 6 ke zpracování nabídky 

 

Tato zadávací dokumentace bude předána zájemci o veřejnou zakázku  

 

 

 

 

11.4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 

Vyzvaný dodavatel je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací 

dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek na adresu Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477, 793 26 

Vrbno pod Pradědem.  
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Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna elektronickými prostředky, musí splňovat 

požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem. 

Kontaktní osoby: Zdeněk Bártek, tel 554 230 935, e-mail: zdenek.bartek@zsvrbno.cz 

       Pavel Remeš, tel 554 230 941, e-mail: pavel.remes@zsvrbno.cz 

 
 

11.6 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě  

zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to  

nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné  

informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům  

nebo zájemcům, kteří byli k podání  nabídky vyzváni. 

 

11.7 ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací 

dokumentací, a to buď na základě žádostí zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo 

z vlastního podnětu.  

Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem dodavatelům, kteří byli 

k podání nabídky vyzváni. Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 3 dnů před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 

11.8 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní,  

nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 

Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům. 

 

12. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 6. 2013 ve 13.00 hod.  

 

12.1 ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu:  

Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477, 793 26 Vrbno pod Pradědem.  
 

12.2  TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26. 6. 2013 v 13.10 hod v sídle Základní školy 

Vrbno pod Pradědem, Školní 477, 793 26 Vrbno pod Pradědem, kancelář zástupců ředitele.  
 Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele a mají 

možnost být přítomni zástupci uchazečů.  

 

12.3 PODÁNÍ NABÍDKY POŠTOU 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 

její fyzické převzetí podatelnou Základní školy Vrbno pod Pradědem, Školní 477 na adrese výše 

uvedené. 

 

12.4 PODÁNÍ NABÍDKY PO STANOVENÉ LHŮTĚ 

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny, zadavatel je nevrací a 

ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 

 

 

 

13. KRITÉRIA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

13.1 ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM  
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• nabídnutá cena dodávky bez DPH a včetně DPH 

• kvalita nabízeného zboží 

• poskytnutá záruka 

• termín provedení prací 

 

13.2 HODNOCENÍ NABÍDEK 

Hodnocení nabídek provede zadavatel, popřípadě komise ustavená zadavatelem a na základě jejího 

doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně 

všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 

 

14. OSTATNÍ PODMÍNKY 

 

14.1 VYŘAZENÍ NABÍDKY 

Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.  

Zadavatel nemá povinnost informovat písemně dodavatele o tom, že jeho nabídka byla vyřazena. 

 

14.2 POVINNOST UZAVŘÍT SMLOUVU 

Pokud se z jakéhokoliv důvodu na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro  které zadavatel nemůže  

nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu  

neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí. 

 

14.3 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní,  

nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 

Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům, 

respektive uchazečům, kteří podali nabídku. 
 

 

 Ve Vrbně pod Pradědem dne 10. 6. 2013  

 

                                                                                                                       Zdeněk Bártek 

                                                                                                               ředitel ZŠ Vrbno pod Pradědem 


