Základní škola Odry,

Pohořská 8, příspěvková organizace, 742 35 Odry
telefon: 556 730 239 ● školní družina 556 731 908 ● školní jídelna 556 731 909

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem

„Rekonstrukce podlah v šatnách ZŠ Pohořská, Odry“
Název zadavatele:

Základní škola Odry, Pohořská 8,
příspěvková organizace
IČ zadavatele:
60336269
Sídlo zadavatele:
Pohořská 8, 742 35 Odry
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Mgr. Jan Jursík, ředitel školy
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. Jan Jursík, ředitel školy, tel.: 556
730 239,
Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Ing. Renata Šandová, tel.: 556 730 239
Vymezení předmětu, doby plnění a předpokládané hodnoty zakázky

I.

1) Předmětem plnění je rekonstrukce prostor šaten v 1. NP hlavní budovy základní školy.
V rámci této zakázky bude provedena oprava vysoce zátěžové podlahové krytiny PVC
v prostoru stávajících šaten o celkové výměře 404,5 m2.
Dále je předmětem plnění oddělení šaten od společných prostor zděnou příčkou tl. 10 cm
včetně omítek a výmalby o celkové délce 12,5 m a průměrné výšce 3,25 m.
Přesný rozsah předmětu veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací
dokumentaci, která bude zadavatelem zaslána na základě žádosti uchazeče. Žádost
uchazeč zašle na el. adresu: zspohor.odry@centrum.cz.
2) Doba a místo plnění veřejné zakázky:
a)
b)
c)

Termín zahájení prací: předpoklad: 02. 07.2018;
Termín dokončení prací: do 31.07.2018;
Místem plnění je sídlo základní školy na ulici Pohořská v Odrách, č. p.8.

3) Předpokládaná hodnota zakázky 545 tis. Kč bez DPH.

II.

Hodnotící kritérium:

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.
III.

Požadavky na kvalifikaci:

Podrobné požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů jsou popsány v zadávací
dokumentaci.
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IV.

Požadavky na způsob zpracování nabídky:

1) Podrobné požadavky na způsob zpracování nabídky jsou popsány v zadávací
dokumentaci.
2) Nabídka bude doručena doporučeně poštou na adresu: Základní škola Odry, Pohořská
8, 742 35 Odry, nebo osobním podáním na podatelně školy do 31. 05. 2018 do 9:00
hodin.
3) Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené, nepoškozené obálce (balíku). Obálka
bude uzavřena a opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“

„Rekonstrukce podlah v šatnách ZŠ Pohořská, Odry“
Na obálce musí být adresa uchazeče. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim
přiděleno pořadové číslo. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl.
V.

Práva zadavatele

1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
2) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím
řízení.
3) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a následně
neuzavřít smlouvu s žádným z těchto uchazečů.
5) Zadavatele je oprávněn zadávací řízení kdykoliv zrušit až do uzavření smlouvy
s vybraným dodavatelem.
Mgr. Jan Jursík
ředitel školy

16. 05. 2018
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