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Zadávací podmínky na zajištění výkonu funkce TDS v rámci akce 

  „Rekonstrukce střechy tělocvičny“  

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Chmela, ředitel 
Adresa zadavatele: Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh 
Telefon: 731 133 612 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 odmítnout předložené nabídky, 

 změnit podmínky zadání veřejné zakázky, 

 zrušit zadání veřejné zakázky, 

 smlouvu neuzavřít 

I. Předmět veřejné zakázky: 

1. Název veřejné zakázky:  

TDS v rámci akce „Rekonstrukce střechy tělocvičny“ 

2. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zajištění výkonu inženýrské a investorské 
činnosti a koordinátora BOZP při realizaci stavby Rekonstrukce střechy tělocvičny podle projektu 
zpracovaného firmou ATELIÉR 5 spol. s r.o., z února 2017. 

3. Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu 

4. Druh veřejné zakázky: služby 

5. Místo plnění: místo stavby – Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace  

6. Doba plnění: Výkon inženýrské činnosti bude zahájen ihned po nabytí účinnosti smlouvy. 
Inženýrská činnost bude prováděna do doby převzetí díla a do odstranění vady z přejímacího řízení. 

Předpokládaná doba realizace díla:     červenec – říjen 2018 

7. Investiční náklady stavby: 6.000 tis. Kč.  

II. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky: 

1. Návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách (viz příloha č. 1) 
podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. 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. 

2. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně, a 
to v členění:  

 v případě plátce DPH: úplata bez DPH, DPH a úplata celkem včetně DPH. 

 v případě neplátce DPH: úplata celkem, současně bude ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel 
(mandatář) není plátcem DPH. 

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu. 
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3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

4. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

III. Požadované doklady: 

Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 

1. Uchazeč předloží příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k celému předmětu této veřejné 
zakázky malého rozsahu a dále prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li 
do tohoto rejstříku zapsán) nebo živnostenské oprávnění. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání 
na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé. 

2. pojistné smlouvy nebo certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám s limitem min. 500 tis. Kč 

IV. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 

V případě, že 2 nebo více uchazečů předloží stejnou nabídkovou cenu, bude pořadí těchto nabídek 
stanoveno podle data a času doručení nabídky na e-mailovou adresu příspěvkové organizace. Lepší 
pořadí získá nabídka doručená dříve.  

V. Pokyny pro nakládání s nabídkou: 

Nabídku (obchodní pomínky) zašle uchazeč elektronicky na e-mailovou adresu sekretariat@gvoz.cz, a 
to do pondělí 3. 6. 2018 nejpozději do 11:00 hod. 
 
 
V Ostravě dne 11. 5.2018 
 
 
 
RNDr. Jiří Chmela, v.r. 
ředitel školy 
 
 
Příloha: 
1. obchodní podmínky (návrh příkazní smlouvy) 
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