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Výzva k podání nabídek 
 

Název zakázky: 

VZ 2/2016 

Instalace automatických dveří s ovládáním čipy v prostoru 

před tělocvičnou 

Typ zakázky: 

Zakázka malého rozsahu  (podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  Tato veřejná zakázka na 

dodávky se neřídí zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb. – podle § 

18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.) na dodávky  

 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka 

Datum vyhlášení 

zakázky: 
13. května 2016 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český 

Krumlov, Tavírna 342 

Sídlo zadavatele: 
Tavírna 342 

381 01  Český Krumlov 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů 

(telefon a emailová 

adresa) 

Mgr. Martina Kokořová 

e-mail:     kokorova@zdravkack.cz 

telefon: 380 711 359 
 

IČ zadavatele: 60821221  
 

DIČ zadavatele: Zadavatel není plátce DPH. 

Kontaktní osoba 

zadavatele, vč. 

kontaktních údajů 

(telefon a emailová 

adresa): 

Ing. Dominová Marcela 

e-mail:      dominova@zdravkack.cz 

Telefon:    380 711 359 
 

Lhůta pro podávání 

nabídek (data zahájení a 

Datum zahájení příjmu nabídek: 16. května 2016 

Datum ukončení příjmu nabídek: 27. května 2016, 14:00 hodin. 

mailto:kokorova@zdravkack.cz
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ukončení příjmu, vč. 

času) 

Nabídky je možné předkládat osobně nebo prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb do sídla zadavatele (viz výše) v uzavřené, zapečetěné, 

neprůhledné obálce s názvem zakázky a s označením „NEOTEVÍRAT.“ –  

Termín a místo otevírání 

obálek 
Otevírání obálek proběhne dne 30. května 2016 v 13:00 hodin v sídle 
zadavatele, kancelář ředitelky školy. 

Popis předmětu zakázky: 

Instalace automatických dveří zahrnuje dodávku a zabudování  dveří, 
dodávku a instalaci automatického systému otevírání dveří a synchronizaci 
se stávajícím softwarem pro ovládání dveří čipy. 
Upřesnění rozsahu zakázky je uvedeno v příloze č. 1 Technická specifikace 
zakázky. 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

 
Předpokládaná celková hodnota zakázky (v Kč bez DPH) do 150 000,- 

Kč. 

Lhůta a místo dodání 

(zpracování zakázky)/ 

časový harmonogram 

plnění/ doba trvání 

zakázky 

Nejzazší termín plnění zakázky je do 60 kalendářních dnů  od započetí prací. 

Práce budou započaté den následující po podpisu smlouvy. 

Místem plnění je sídlo zadavatele. 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, 

Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov 

Hodnotící kritéria: 
Nabídky budou hodnoceny dle následujícího kritéria: 
Nejnižší nabídková cena s DPH - 100% 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a 

profesní kvalifikace 

dodavatele: 

Uchazeč prokáže čestným prohlášením (závazná příloha č. 3), že ke dni 

podání nabídky splňuje základní kvalifikační předpoklady. 

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením 

prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) ne 

staršího 90 dnů a dokladu o oprávnění k podnikání - živnostenské 

oprávnění (prostá kopie). 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky: 

Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce, v jednom 

originálním písemném vyhotovení a jedné kopii. 

 

Doporučené členění nabídky: 

- vlastní text nabídky včetně nabízené ceny (v příloze č. 1 – Technická 
specifikace zakázky – nabídka) 

- krycí list nabídky, který je přílohou č. 2 
- doklady prokazující kvalifikační předpoklady (vč. přílohy č. 3 – čestné 

prohlášení) 
- obsah a číslování jednotlivých listů 

- návrh smlouvy o dílo  
- Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče. Všechny podmínky a požadavky 
zadavatele vymezené zadávacími podmínkami jsou součástí 
návrhu smlouvy, který je pro uchazeče závazný. Návrh smlouvy o 
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dílo bude zpracován zadavatelem a bude přiložen k „ Výzvě k 
podání nabídek“. 

 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je 

nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 

Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění: cena 

bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. 

 

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

Další podmínky pro 

plnění zakázky: 

Uchazeč si může vyžádat případné další upřesňující informace u kontaktní 

osoby zadavatele písemnou formou (e-mail), případné dotazy a upřesňující 

informace budou odeslány vždy všem uchazečům. Písemná žádost o 

doplňující musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek. 

Termín pro možnost zaměření stavby a seznámení se s  již instalovaným 

čipovým systémem:  

- 9. května 2016 
- ve 13:00 hodin 

Uchazeč je vázán svou nabídkou po celou dobu plnění. 

Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 

 

 
V Českém Krumlově dne :     Mgr. Martina Kokořová, ředitelka školy 
    
      
    
 
 
Přílohy: 
 Příloha č. 1 - Technická specifikace- požadavky, nabídka 
 Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 
 Příloha č. 3 - Čestné prohlášení  
  

 

 

 


