
Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace 

 

     
 

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK 
 

pro zakázku malého rozsahu  

 

  

„Stavební práce – elektroinstalace zásuvek, slaboproud a podlaha ve 

sborovně “ 

 
Výběrové řízení není zadáváno dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zadávací dokumentace však byla zpracována 

v souladu s § 6, § 27 a § 31 Zákona.  

 

1. Identifikační údaje zadavatele 
Název zadavatele: Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace 

IČ zadavatele: 00848191 

Sídlo zadavatele: Komenského 609/6, 742 35 Odry 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Radek Hendrych, ředitel školy 

Kontaktní osoba ve věcech technických:           Jaroslav Repta, školník 

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Radek Hendrych, ředitel školy, 556730237 

 

2. Druh, předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

  

2.1. Druh veřejné zakázky 

Veřejná zakázka malého rozsahu, která je dělena na následující části: 

 

Část 1 – Elektroinstalace zásuvek 

Část 2 – Slaboproud 

Část 3 – Rekonstrukce podlahy 

Účastník výběrového řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na více částí zakázky. 

Ke každé části zakázky bude uzavírána samostatná smlouva. Návrh smlouvy pro každou část 

zakázky, je přílohou č. 6, 7 a 8 zadávací dokumentace. 

 

2.2. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota: 175.000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota dle částí:  – část 1 – 35.000,- Kč bez DPH 

- část 2 - 50 .000,- Kč bez DPH 

- část 3 - 90 .000,- Kč bez DPH 

2.3. Bližší popis veřejné zakázky 

Předmětem plnění jsou stavební práce pro nově rekonstruovanou sborovnu ZŠ na 

Komenského ulici 609/6 v Odrách. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v přílohách č. 

3, č.4 a č. 5 zadávací dokumentace. 

 

2.4. Místo plnění veřejné zakázky – sídlo zadavatele, tj. ZŠ v Odrách, Komenského 609/6, 

Odry, 742 35. 
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 3. Zadávací dokumentace – přístup k zadávací dokumentaci 

 

Přesný rozsah předmětu veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací 

dokumentaci, která bude zadavatelem zaslána na základě žádosti účastníka zadávacího 

řízení. Žádost zašle účastník zadávacího řízení na elektronickou adresu: 

zsokom@seznam.cz. 

 

 4. Termín plnění veřejné zakázky 

a) Předpokládaný termín zahájení realizace:     16. prosince 2019 

b) Nejpozdější termín pro ukončení realizace: 28. února 2020 (dřívější termín ukončení 

realizace je možný) 

c) Místem plnění je: sídlo zadavatele.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu termínu započetí prací. V případě, že dojde 

k prodloužení výběrového řízení a objektivně tak nebude možné zahájit realizaci ve shora 

uvedeném předpokládaném termínu, bude skutečný termín zahájení a ukončení realizace 

odsunut o dobu prodloužení výběrového řízení.  

 

 

5. Požadavky na prokázání kvalifikace: 

Prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace splnit veřejnou 

zakázku je popsáno v čl. 4 zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. 

 

6. Lhůta a místo pro podání nabídek dodavatelů: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.12.2019 v 10:00 hod. 

Místem podání nabídek je následující adresa zadavatele: ZŠ Odry, Komenského 609/6, 742 

35 Odry. 

Nabídky je možno podávat osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu školy, a to v 

pracovních dnech  

 PO: 07:00 – 14:30  

ÚT: 07:00 – 14:30  

ST: 07:00 – 14:30  

ČT: 07:00 – 14:30  

PÁ: 07:00 – 14:30  

vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 

 

Dodavatelé mohou nabídku předložit rovněž doporučeně poštou na adresu: ZŠ Odry, 

Komenského 609/6, 742 35 Odry, a to před termínem uplynutí lhůty doporučeným dopisem. 

Dodavatel však v tomto případě nese plné riziko zpoždění spojené se zdržením v podání 

nabídky ve stanovené lhůtě vlivem poštovní přepravy nebo jiných doručovacích služeb. Při 

využití poštovní přepravy či jiné doručovací služby je za okamžik podání nabídky 

považována doba fyzického převzetí obálky na adrese zadavatele. 

 

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s označením  
 

„NEOTEVÍRAT NABÍDKA – Stavební práce – elektroinstalace zásuvek, 

slaboproud a podlaha ve sborovně “ 
  

Obálka bude dále označena obchodním názvem/jménem dodavatele a jeho zpětnou adresou. 
 

mailto:zsokom@seznam.cz
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 7. Otvírání obálek s nabídkami dodavatelů: 

Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami dne 10.12.2019 v 10:00 hodin. 

Otevírání obálek nebude veřejné. 

 

 8. Zadávací lhůta 

Zadavatel stanovuje lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou účastníci výběrového řízení 

nesmí z výběrového řízení odstoupit, na dobu 90 dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty 

pro podání nabídek.  

 

9. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost 

nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové 

ceny v Kč bez DPH. 

Hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek každé části veřejné zakázky tak, že 

jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.  

 

10. Další informace zadavatele 

Nabídka účastníka bude podána v českém jazyce. 

Výběrové řízení není zadáváno dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

 11. Jiná práva a požadavky zadavatele zakázky 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení, nebo některé jeho části, do doby 

podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení 

nebo oznámení o výběru dodavatele na webových stránkách zadavatele V takovém případě se 

oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich 

uveřejnění.  

Zadavatel nepřiznává dodavateli právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto 

výběrovém řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky zpět k dodavatelům. 

 

 

V Odrách dne 25. 11. 2019 

 

 

 

 

 

          Radek Hendrych 

              ředitel školy 
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