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Výzva k podání nabídky 

 
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Vás vyzývá podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávky:  

 
„Oprava vstupního pískovcového schodiště.“ 

 

Název zakázky:  

Druh a předmět zakázky:  Zakázka malého rozsahu na stavební práce 

Datum vyhlášení zakázky: 16. 9. 2022 

Název zadavatele: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 

Právní forma  Příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: 

Mgr. & Mgr. Lucie Škvařilová, ředitelka školy 
tel.: 461 327 831 
e-mail: skvarilova@gymjev.cz 

IČ zadavatele: 62032011 

DIČ zadavatele: CZ62032011 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa): 

Mgr. Lucie Škvařilová 
tel.: 461 327 831 
e-mail: skvarilova@gymjev.cz 

Lhůta a místo pro podávání 
nabídek (data zahájení a 
ukončení příjmu, vč. času) a 
místo pro podávání nabídek 

Počátek lhůty pro podání nabídek:  17. 9. 2022 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po 
dni odeslání textu výzvy. Konec lhůty pro podání nabídek: 30. 9. 
2022 v 12:00 hodin. 
Nabídky se podávají v písemné podobě v zalepené obálce 
doporučeně poštou nebo osobně na sekretariátu zadavatele na 
jeho adrese: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko v pracovní dny od 
8:00 do 14:00 hod, v poslední den lhůty do 12:00 hod. 

Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání. 
Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat 
vyrozumění dle § 71 Zákona, že nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídek. Současně bude obálka opatřena 
nápisem  
Neotvírat 
„Oprava vstupního pískovcového schodiště.“ 
Otvírání obálek proběhne dne 30. 9. 2022 ve 13:00 v sídle 
zadavatele 
Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otvírání obálek 

s nabídkami: 

- zástupci zadavatele, 
- členové (nebo jejich náhradníci) komise jmenované 

zadavatelem, 
‒ za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro 
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podání nabídek, jeden zástupce. 

Popis předmětu zakázky Předmětem zakázky je výroba oprava vstupního pískovcového 
schodiště Gymnázia v Jevíčku, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko.  

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace a položkový rozpočet jsou uvedeny 
v samostatné příloze. 
Je nutné, aby uchazeč osobně provedl přeměření schodů a 
jejich obhlídku.  

Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky v Kč: 

Celková předpokládaná hodnota: 1.460.000 Kč s DPH 

(1.206.611,57 Kč bez DPH) 

Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší 
přípustná a maximální nabídková cena. Plátci daně z přidané 
hodnoty musí akceptovat § 92 e zákona č. 235/2004 Sb. – režim 
přenesené daňové povinnosti. 

Typ zakázky Zakázka malého rozsahu – není aplikován zákon č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách, s výjimkou § 6, který je použit 
přiměřeně. 

Lhůta a místo dodání (zpracování 
zakázky)/ časový harmonogram 
plnění/ doba trvání zakázky 

Místo dodání zakázky: Domov mládeže Gymnázia v Jevíčku, A. K. 
Vitáka 452, 569 43 Jevíčko 
Časový harmonogram plnění: nejpozději do 30. prosince 2022 

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny podle jediného hodnotícího kritéria: 

Nejnižší nabídková cena včetně DPH. Váha kritéria 100 %. 

Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou formu 
nabídky (včetně požadavků na 
písemné zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v 1 
originále v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je 
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána 
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče podle výpisu 
z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem 
zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 
Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky. 

Povinnost uchovávat doklady a 
umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel 
zavázán povinností umožnit všem subjektům oprávněným 
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
veřejné zakázky. 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, a to i bez 
udání důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací v souladu s § 49 ZVZ 

ze strany uchazečů musí být doručeny písemně zástupci 

zadavatele na adresu zadavatele nebo na e-mailovou adresu: 

info@gymjev.cz nejpozději do 26. 9. 2022. V předmětu e-mailu 

bude uvedeno „Žádost o dodatečné informace k veřejné 

mailto:info@gymjev.cz
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zakázce: „Oprava vstupního pískovcového schodiště.“ 

Zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn 
malými či středními podniky, což je v souladu s požadavky 
uvedenými ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek 
(2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Z tohoto důvodu 
maximálně zjednodušil zadávací podmínky a připravil veškerá 
vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla procesně a 
formálně co nejméně náročná. 
Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posuzuje 
a zohledňuje možnosti použití zásad environmentálně 
odpovědného zadávání veřejných zakázek (ekologické obaly, 
použité materiály apod.). 
Seznam příloh výzvy k podání nabídky: 

- „Přílohy: 

- č. 1 „Položkový rozpočet“ 
- č. 2 „Smluvní vzor smlouvy o dílo“ 
- č. 3 „Všeobecné obchodní podmínky“ 
- č. 4 „Čestné prohlášení“ 

 
 
V Jevíčku 16. 9. 2022 
 
 

 
Mgr. & Mgr. Lucie Škvařilová v. r. 

ředitelka školy 
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 


