
 

 

 

VZ č.7/2016 

 

    

    

   

 

Výzva k předložení nabídky na akci Změna užívání se stavební úpravou knihovny 
GMK v Bílovci 

Identifikační údaje zadavatele 
     

 Název a sídlo zadavatele:  Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, 
příspěvková organizace 

17. listopadu 526, 743 01 Bílovec 

 

 Právní forma zadavatele:  příspěvková organizace  
 IČ a DIČ zadavatele:  00601667 

CZ 00601667 

 

 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Mgr. Vít Schindler  
     

 Kontaktní osoba zadavatele:  Mgr. Vít Schindler  

 Telefon, fax:  556 414 445, 556 414 432  
 E-mail:  gbilovec@gmk.cz  

 web adresa:  www.gmk.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: „Změna užívání se stavební úpravou knihovny GMK v Bílovci“ 

2) Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

3) Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby Změna užívání se stavební úpravou 

knihovny GMK v Bílovci dle příloh této výzvy, včetně elektroinstalací. 

4) Doba plnění: 2. 7. – 31. 8. 2016.  

5) Místo plnění: Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec, příspěvková organizace. 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:  
Čj: GMK/00317/2016 
Sp. zn.:  
  
Vyřizuje: Mgr. Vít Schindler 
Odbor.  
Telefon: 732 902 960 
Fax: 556 414 432 
E-mail: gbilovec@gmk.cz 
Datum: 24. 6. 2016 



6) Prohlídka místa plnění (dotčených nemovitostí a prostor) se bude konat dne 27. 6. 2016 v 8.00 hodin, sraz 

zájemců je u vrátnice na Gymnáziu Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace na adrese 

17. listopadu 526, 743 01 Bílovec. 

7) V případě odborných dotazů se, prosím, obraťte na Mgr. Víta Schindlera, tel. č. 732 902 960, e-mail: 

vschindler@gmk.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) příslušná oprávnění k podnikání vztahující se k celému předmětu této veřejné zakázky; 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, 

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 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. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 689 000 Kč bez DPH. 

a. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení zakázky. Neúplné 
zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Nabídková cena 

uvedena v nabídce bude uvedena ve stejné výši rovněž v návrhu smlouvy. 

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

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

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

5. 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. 

6. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

7. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

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

9. 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 včetně 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. 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 

„Změna užívání se stavební úpravou knihovny GMK v Bílovci“ 

NEOTVÍRAT 

 

poštou na níže uvedenou adresu:  Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 
    17. listopadu 526 

    743 01 Bílovec 

nebo osobně na sekretariát školy Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace,  

17. listopadu 526, 743 01 Bílovec, číslo dveří A 210, telefon 556 414 433.  
 

nejpozději však 1. 7. 2016 do 9:00 hodin. 

(otevírání obálek proběhne v sídle zřizovatele po ukončení termínu pro podání nabídek, tj. dne 1. 7. 2016 na 
adrese Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava). 
 
 

 
 

 
 

 

Mgr. Vít Schindler 
ředitel 

 
 

 

 
 

 
Krycí list rozpočtu, slepý rozpočet, slepý rozpočet elektroinstalace 

Návrh smlouvy 
Průvodní zpráva 

Souhrnná technická zpráva 

Projektová dokumentace 
Stanoviska dotčených orgánů 

PBŘ stavby 
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