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Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova  

Neratovice 
 

 

 

Vyřizuje:  Mgr. Jaroslav Kuţel      Dne:  18  5. 2017 

 

 
 

VÝZVA č. 2/2017/2ZŠ 

k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu  

  

Název zakázky: 

Malířské a lakýrnické práce v Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova 

Neratovice 
 

 

Datum zveřejnění:   18. 5. 2017 

1. Identifikační údaje zadavatele:  

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 

Školní 900 

277 11 Neratovice 

 IČO: 495 16 256 

statutární zástupce: Mgr. Jaroslav Kuţel – ředitel školy 

 tel: 315 68 20 67-8 

 email: kuzel@zs-mpb.cz 

Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku:  

 Mgr. Jaroslav Kuţel 

 ředitel Základní školy Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 

tel:  315 68 20 67   

email:  kuzel@zs-mpb.cz 

 

 

2. Informace o druhu, předmětu a rozsahu zakázky: 

Předmětem zakázky jsou malířské a lakýrnické práce v Základní škole Ing. M. Plesingera-Boţinova 

Neratovice. 

a)  Popis předmětu a rozsahu zakázky:  

• Viz příloha 

• setření a úklid podlah   
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a) Další požadavky: 

 

Požadovaný termín plnění:    termín zahájení 1. 7. 2017,  

termín dokončení do 31. 7. 2017. 

Požadovaná záruka:    24 měsíců 

 

b) Informační schůzka a podání dalších informací: 

Pověřený zástupce uchazeče můţe získat podrobnější informace po telefonické dohodě se 

školníkem panem Kratochvílem tel.: 720 33 89 18, se kterým se můţe dohodnout na termínu 

prohlídky. 

 

3. Hodnotící kritérium: 

Předloţené nabídky splňující všechny náleţitosti budou hodnoceny podle kritéria: 

- výše nabídkové ceny  -  100 % 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací zakázky v místě plnění a musí být 

stanovená jako konečná a nejvýše přípustná. Uchazeč do nabídky uvede prohlášení, ţe se seznámil 

s rozsahem zakázky a se všemi okolnostmi majícími vliv na stanovení nabídkové ceny. 

 

4.  Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Nabídky musí být doručeny osobně, poštou nebo elektronickou poštou, na adresu Základní školy 

Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice, Školní 900, nejpozději do pondělí  2. 6. 2017 do 10.00 

hodin v neprůhledné obálce označené NÁZVEM ZAKÁZKY, názvem a kontaktními údaji 

uchazeče a poznámkou „NEOTVÍRAT“. Pro posouzení doručení je rozhodný okamţik převzetí 

nabídky zadavatelem. 

 

           5.  Náležitosti nabídek a způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč předloţí písemnou nabídku, která bude obsahovat zejména následující podklady: 

a) identifikační údaje uchazeče, jméno statutárního zástupce, jméno a kontaktní údaje pověřené 

osoby pro tuto zakázku 

b) doklady o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro tuto zakázku ve smyslu § 53 a 

násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: 

 čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace – prohlášení o beztrestnosti, o 

bezdluţnosti (vůči zadavateli a správním orgánům), o neprobíhajícím insolvenčním 

řízení v období posledních tří let 

 doklady o oprávnění k podnikání a odborné způsobilosti k předmětu zakázky 

(ţivnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, aj.) – postačí kopie dokladů 

 reference o min. dvou realizovaných zakázkách obdobného předmětu a rozsahu 

s uvedením kontaktů na objednatele  
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c) cenová nabídka včetně DPH 

d) poloţkový rozpočet díla vč. technické specifikace svítidel 

e) prohlášení uchazeče, ţe se seznámil s rozsahem zakázky a prověřil všechny okolnosti, které 

mají vliv na stanovení nabídkové ceny 

f) souhlas uchazeče se zveřejněním dokumentace spojené se zadáním a realizací veřejné 

zakázky a uzavřené smlouvy 

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce, jednotlivé listy nabídky 

musí být očíslované a zabezpečené proti manipulaci, tj. nabídka musí být vhodným způsobem 

sepnuta či svázána. 

 

          6. Termín hodnocení veřejné zakázky a lhůta pro oznámení výsledku 

Hodnocení veřejné zakázky se uskuteční dne 2. 6. 2017 v 12.00 hodin v ředitelně Základní školy 

Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice.   

O výběru vítězné nabídky budou uchazeči vyrozuměni bez prodlení. 

  

         7.  Předpokládaná hodnota zakázky: 

Zakázka je dle směrnice č. 6/2017 Městského úřadu Neratovice „ O zásadách a postupech při 

zadávání veřejných zakázek“ evidována jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a veřejné 

zakázky na sluţby II. kategorie. 

 

8.  Práva zadavatele:    

Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit zadávací podmínky, bez uvedení důvodu zrušit veřejnou 

zakázku či zadávací řízení aţ do podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem, právo odmítnout 

všechny nabídky, právo vyloučit nabídku, která nesplňuje náleţitosti uvedené v této výzvě, a právo 

na změnu veřejné zakázky a podmínek zadávacího řízení, jestliţe tak v průběhu zadávacího řízení 

shledá za nezbytné pro dosaţení účelu veřejné zakázky, a zároveň zachová zásady transparentnosti, 

rovného zacházení a nediskriminace. 

Neuvedení poţadovaných informací v rozsahu zadávací dokumentace nebo nerespektování pokynu 

zadavatele můţe vyústit v odmítnutí nabídky. 

Ţádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou uchazečům 

přiznána. 

 

 

 

  _______________________ 

                               Mgr. Jaroslav Kuţel         

    ředitel školy 


