
Výzva k podání nabídky na opravu střechy 
 

Identifikační údaje zadavatele: 
Název zadavatele : Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 
Právní forma zadavatele :  příspěvková organizace  
Adresa zadavatele :   Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město 
IČ a DIČ zadavatele :   62331574, CZ62331574 
Oprávněná osoba zadavatele : Ing. Petr Kocurek, ředitel 
 
Kontaktní osoba :   Ing. Petr Kocurek 
Telefon :    596 811 132 
Fax :     597 579 014 
E-mail :    kocurek.seh@sselek-havirov.cz 
URL adresa :    www.sselek-havirov.cz 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo : 

• odmítnout předložené nabídky, 
• změnit podmínky zadání veřejné zakázky, 
• zrušit zadání veřejné zakázky, 
• smlouvu neuzavřít. 
 

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu : 
1. Název veřejné zakázky: Oprava střechy. 
2. Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce. 
3. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby „Oprava střechy“. 
Předmětem akce je odstranění stávající vlhké skladby střešního pláště (hydroizolace, 
tepelná izolace) a následné vysušení nosné konstrukce střechy, zhotovení nové 
skladby střešního pláště včetně nové tepelné izolace a hydroizolační vrstvy. Součástí 
akce budou i stavební práce spojené s opravou omítek po zatečení, opravou atik, 
napojením střechy na dešťové svody, provedení nového hromosvodu atd. Bližší 
specifikace díla je uvedena v  zadávací dokumentaci. 
Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá 
obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo 
obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za 
příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení 
technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky 
obdobné řešení. 
Podrobné požadavky a informace k této veřejné zakázce malého rozsahu jsou 
obsaženy v souborech označených „Zadávací dokumentace“, které jsou k dispozici na 
webu zadavatele : www.sselek-havirov.cz. Uvedené soubory obsahují obchodní 
podmínky (návrh smlouvy o dílo), projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr, vzor 
čestného prohlášení - odborná způsobilost a vzor čestného prohlášení o splnění 
základních kvalifikačních předpokladů. 
Na webu zadavatele budou k dispozici i případné dodatečné informace k 
podmínkám této veřejné zakázky malého rozsahu. Doporučujeme, proto průběžně 
sledovat aktuální informace k této veřejné zakázce na profilu zadavatele. 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 4 338 tis. Kč bez DPH. 

http://www.sselek-havirov.cz/


5. Místo plnění: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1/513, 736 01 
Havířov – Město. 

6. Doba plnění: dle obchodních podmínek čl. IV odst. 1. 
7. Termín prohlídky místa plnění: V případě zájmu o prohlídku místa plnění se zájemci 

přihlásí e-mailem na adresu: kocurek.seh@sselek-havirov.cz, nejpozději do 27. září 
2017 do 12:00 hodin. V případě, že se zájemci na prohlídku přihlásí, prohlídka místa 
plnění se bude konat dne 29. září 2017, sraz zájemců bude v 10:00 hodin před 
budovou Střední průmyslové školy elektrotechnické, Makarenkova 1/513, 736 01 
Havířov – Město. V případě, že se zájemci do výše uvedeného data na prohlídku 
nepřihlásí, zadavatel prohlídku místa plnění nebude organizovat. 

 

II. Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek : 
1. Základní hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena.  
2. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená uchazečem v návrhu smlouvy, 

a to cena za dílo v Kč bez DPH dle čl. V. odst. 1 obchodních podmínek (viz zadávací 
dokumentace). Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek 
od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší.  
 

III. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky : 
1. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v 

české měně, a to v členění uvedeném v obchodních podmínkách v čl. V. odst. 1., tedy 
cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré 
náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky. 

2. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené 
v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat za uchazeče, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně 
jeho způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního 
rejstříku, plná moc). Od obchodních podmínek se nelze odchýlit (v případě, že 
uchazeč změní obchodní podmínky v neprospěch zadavatele, nebude jeho nabídka 
hodnocena). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených 
v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný 
návrh smlouvy. 

3. Nedílnou součástí nabídky bude Výkaz výměr (viz zadávací dokumentace), kdy 
uchazeč závazně dodrží členění, strukturu a rozsah výkazu výměr tak, jak je zpracován 
projektantem. Ceny uvedené v tomto výkazu výměr budou maximální. Všechny 
položky výkazu výměr musí být oceněny, žádná položka nesmí být oceněna částkou 
„0“. 

4. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní 
adresy, e-mailové adresy a telefonu. 

5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
6. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
7. Nabídka musí být podána v písemné formě a podepsána osobou oprávněnou 

podepisovat za uchazeče. 
8. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2013 Sb., o zadávání veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
9. Součástí nabídky bude i kopie celé nabídky uchazeče včetně návrhu smlouvy 

v elektronické podobě, a to na CD-R ve formátu *doc, *rtf nebo v případě tabulek 
*xls. Celá nabídka uchazeče bude pak ve formátu *.pdf nebo *jpg. V případě 



nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a písemným originálem bude vzat v úvahu 
písemný originál. 

 
IV. Požadovaná kvalifikace : 

1. Uchazeč předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii 
živnostenského listu) a rovněž prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, 
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. 
Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat 
oprávnění k podnikání i subdodavatelé. 

2. Uchazeč, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii oprávnění 
k podnikání či jiného dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za 
smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). 
Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze 
kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, 
organizační řád, stanovy apod.). 

3. Uchazeč předloží dle § 53 odst. 1 zákona splnění základních kvalifikačních 
předpokladů formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel 
požadované základní kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení je 
součástí zadávací dokumentace – čestné prohlášení nesmí být starší 90 kalendářních 
dnů ke dni podání nabídky. 

4. Uchazeč předloží prostou kopii dokladu – osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
osob, které budou odpovědné za provedení stavebních prací na příslušné stavbě, tj.: 1 
osoba – stavby vedoucí – tato osoba musí mít: odbornou způsobilost ve smyslu zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
v oboru „Pozemní stavby“. Současně musí dodavatel uvést, v jakém právním vztahu je 
osoba prokazující tuto kvalifikaci k dodavateli – vzor čestného prohlášení je obsažen v 
zadávací dokumentaci.  
Uchazeč předloží seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru (tj. 
novostavby či rekonstrukce budov, v rámci kterých byla realizována oprava či 
rekonstrukce plochých střech) plněných uchazečem v posledních 5 letech s uvedením 
názvu akce, přesného označení investora včetně kontaktu pro ověření referencí, 
předmětu a rozsahu zakázky, rozpočtových nákladů a termínu realizace. V tomto 
seznamu budou uvedeny nejméně 2 významné realizované zakázky ve finančním 
objemu minimálně 2.000.000 Kč bez DPH. Uvedené referenční zakázky budou 
doloženy kopií referenčních listů, příp. formou čestného prohlášení o realizaci. 

5. Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění kvalifikace požadované v odst. 1, 3, 4 a 
5 tohoto článku v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě 
povinen veřejnému zadavateli předložit:  
a) Výpis z obchodního rejstříku a doklad prokazující splnění základního 
kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona (tj. který není veden v 
rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) subdodavatelem a  
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.  
 
 
 



V. Ostatní : 
1. Vítězný uchazeč je rovněž povinen před podpisem smlouvy doručit zadavateli kopii 

pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 5 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 100 tis. Kč, v souladu s Obchodními podmínkami (viz zadávací 
dokumentace) a dále certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po 
celou dobu trvání díla, dle čl. XIV, odst. 5, 6 Obchodních podmínek. Certifikát nesmí 
být starší jednoho měsíce. 

2. Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. 
3. Na základě prosazování principů vedoucích k ochraně životního prostředí zadavatel 

požaduje pouze 1 stejnopis nabídky vč. jednoho stejnopisu návrhu smlouvy a současně 
žádá uchazeče, aby při přípravě nabídky respektovali zásady ekologického chování 
(oboustranný tisk, použití recyklovaného papíru apod.) a společně se zadavatelem 
chránili životní prostředí. 

4. Bude-li uchazeč považovat některé údaje uvedené v nabídce za obchodní tajemství, 
uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně 
zdůvodní splnění zákonných podmínek pro označení údajů za obchodní tajemství. 

 
VI. Pokyny pro nakládání s nabídkou : 
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, neprodleně v uzavřené 
obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále 
označenou: 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
Oprava střechy 
NEOTEVÍRAT! 

 
poštou na níže uvedenou adresu: Střední průmyslová škola elektrotechnická 
     Makarenkova 1/513 
     736 01 Havířov – Město 
 
nebo doručte osobně do kanceláře Střední průmyslové školy elektrotechnické,  telefon  
596 811 132 : 

• pondělí až pátek  od 8 do 14 hodin, 
• nejpozději však do 6. října 2017 do 12:00 hodin. 

 
 
 
 
 
         Ing. Petr Kocurek 
                ředitel SPŠE Havířov 
 
 
 


	Identifikační údaje zadavatele:

