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Výzva k podání nabídek  
 

Název zakázky: Zpracování projektu DPS pro provedení stavby na 

revitalizaci interiérů pokojů a sociálního zázemí vč. 

technického zařízení (TZB) 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

1. 12. 2022 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, 

Čs. armády 485, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Čsl. armády 485, 572 01  Polička 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Boris Preissler, ředitel školy  

Tel.: 468008810 

reditel@soupolicka.cz 

 

IČ zadavatele: 62031961 

DIČ zadavatele: CZ62031961 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Bc. Iva Martinů 

Tel.: 468008801 

E-mail: iva.martinu@soupolicka.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) a místo pro 

podání nabídek 

Zahájení příjmu nabídek: okamžitě po vyhlášení 

zadávacího řízení 

Ukončení příjmu nabídek: 12. 12. 2022 do 10:00 hod 

Nabídku uchazeč doručí poštou nebo osobně na adresu: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, 

Čs. armády 485, 572 01  Polička, Horní Předměstí, 

Čsl.armády 485 

Osobní doručení nabídky po celou dobu lhůty je možné 

v pracovní dny v čase 7,00-13,30, poslední den lhůty do 

10:00 , a to na sekretariátě školy. 

Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání. 

Otevírání obálek proběhne dne 12. 12. 2022 v 10:30 hod. 

v sídle zadavatele. 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

 

Termín plnění zakázky: 

 

Místa dodání/převzetí  

plnění 

Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž nábytku na 

domov mládeže.  Přesná specifikace veřejné zakázky je 

popsána v příloze č. 2 – Specifikace dodávky 

Dodání nejpozději do 31. 5. 2023 

 

Čsl. armády 485, 572 01  Polička, budova domova mládeže 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 

413 223,- v Kč bez DPH,  500 000,-- Kč vč. DPH 

 

Typ veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o 
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zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách. V rámci  tohoto výběrového řízení je však 

zadavatel povinen dodržet zásady uvedené v § 6 zákona. 

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 

výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH  

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

způsobilosti dodavatele: 

Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní zapsán. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její 

telefon a e-mailovou adresu v krycím listu nabídky 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka a smlouva musí být zadavateli podána v písemné 

formě. Požadavek na písemnou formu je považován za 

splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Požadavek na zpracování 

nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. 

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu, a to 

absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena 

bude v nabídce uvedena v Kč v členění cena bez DPH, 

DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plnění bude 

uvedena v návrhu smlouvy, která bude součástí nabídky. 

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že 

v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde 

ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková 

cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době 

vzniku zdanitelného plnění. 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Formální požadavky na zpracování nabídky  

a) Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  

b) Nabídka bude podána v 1 originále. Nabídku včetně 

dokladů k prokázání kvalifikace je dodavatel 

povinen podat písemně v listinné podobě. Nabídka 

musí být svázána do jednoho svazku. 

c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které 

by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka 

uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce 

s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena 

nápisem: „NEOTEVÍRAT“ – „Zpracování 

projektu DPS pro provedení stavby na 

revitalizaci interiérů pokojů a sociálního zázemí 

vč. technického zařízení (TZB)“. Na obálce bude 

uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat 

oznámení. 

d) Součástí nabídky bude podepsaný návrh  smlouvy, 

který bude obsahovat všechny podmínky uvedené v 

této výzvy a bude podepsaný osobou oprávněnou 

jednat za uchazeče. 
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e) Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je 

vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány 

statutárním orgánem uchazeče nebo osobou 

oprávněnou jednat za dodavatele.  

f) Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby 

byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat 

opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v 

omyl.  

Požadavky na členění nabídky  

Nabídka dodavatele bude strukturována následujícím 

způsobem:  

1. Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  

2. Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti 

3. Vyplněná příloha č. 3 – Závazný formulář pro 

zpracování celkové nabídkové ceny 

4. podepsaný návrh smlouvy. 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Podrobná specifikace údajů je uvedena v této výzvě  

Přílohy Příloha č. 1. Krycí list 

Příloha č. 2. Specifikace dodávky 

Příloha č. 3. Závazný formulář pro zpracování nabídkové 

                    ceny 

Příloha č. 4  Čestné prohlášení 

Příloha č. 5. Návrh smlouvy vč. obchodních podmínek 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Zadavatel 

má právo zrušit zakázku bez udání důvodu.  

 

 

V Poličce dne 30. 11. 2022 

 

 

 

 

 

                                                     …………………. 

                                                   Mgr. Boris Preissler 

                                                                                           ředitel školy 
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