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VÝZVA 

více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky zadávané postupem dle 

§ 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 

 

 

Název veřejné zakázky: Podlaha jídelny a koberce 2018 

 

 

I.  

Zadavatel 

Název: Základní škola, Ostrava–Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace 

Sídlo:  Bulharská 23/1532, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00 

Zastoupený: Ing. Alešem Kazický, ředitelem školy 

IČO: 62348337 

DIČ: CZ 62348337 

 

 

II. 

Předmět zakázky 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: 

A. výměna PVC podlahy ve školní jídelně 

B. drobné opravy PVC podlah ve třídách 

C. výměna koberce ve třídách 

Předpokládaná cena zakázky je 230 000,- Kč bez DPH. 

Předmět zakázky je podrobně rozepsán v příloze číslo 1. - Technická specifikace 

Zadavatel umožňuje prohlídku na místě po telefonické domluvě. 

 

 

III. 

Doba a místo plnění 

 

Doba plnění části A předmětu zakázy:  

 zahájení:  předpoklad 13.8.2018 

 ukončení:  do 24.8.2018 

 

Doba plnění části B předmětu zakázy:  

 zahájení:  předpoklad 23.7.2018 

 ukončení:  do 31.7.2018 

 

Doba plnění části C předmětu zakázy:  

 zahájení:  předpoklad 23.7.2018 

 ukončení:  do 31.7.2018 

V případě prodlení subjektu s plněním bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta 

ve výši 0,05% z ceny plnění za každý započatý den prodlení. 
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Místo plnění:   

Základní škola, Ostrava–Poruba, Bulharská 1532, příspěvkové organizace. 

 

 

IV. 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

 

1) Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 

- příslušným oprávněním k podnikání – kopií živnostenského listu, doloží 

právnické i fyzické osoby  

- kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj subjekt zapsán 

2) Vybraný uchazeč bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před 

podpisem smlouvy. 

 

V. 

Cenová nabídka 

 

1) Nabídková cena bude uvedena v české měně bez DPH. 

2) Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu 

zakázky. 

3) Nabídková cena je smluvní. 

4) Lhůta splatnosti faktury, která bude vystavena po řádném předání stavby, je do 30 dnů 

od jejího prokazatelného doručení zadavateli. 

 

 

VI. 

Hodnocení nabídky 

 

Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy a technické specifikace (příloha č.1), 

budou posuzovány podle ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídková cena. 

 

 

 

VII. 

Termín pro předložení nabídky, náležitosti nabídky 

1) Nabídky musí být doručeny na podatelnu zadavatele nejpozději 25.6.2018 do 900, 

tj. na adresu:  

Základní škola  

Bulharská 23/1532 

708 00 Ostrava Poruba 

v zalepené obálce. V levém rohu obálky bude uvedeno:  

Neotvírat  

           Výběrové řízení – podlaha jídelny a koberce 2018. 

2) Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik předání 

nabídky považuje její fyzické převzetí na podatelně zadavatele. 

3) Nabídka bude obsahovat kromě dokumentů uvedených v článku IV. této výzvy, návrh 

smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou a položkový rozpočet alespoň ve členění podle 

technické specifikace (přílohy č.1).  
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VIII.  

Další podmínky 

 

1) Uchazeč v návrhu smlouvy uvede záruku, minimálně však v délce 24 měsíců. 

 

IX.  

Práva zadavatele 

 

1) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. 

2) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit před výběrem 

nejvhodnější nabídky. 

3) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy do konce lhůty 

k podání nabídek. 

4) Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka 

nebude předložena v souladu s výše uvedenými podmínkami výzvy. 

5) Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek nebudou účastníkům vráceny. 

6) Účastníkům o tuto veřejnou zakázku nenáleží žádná odměna za vypracování nabídek 

ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. 

 

X.  

Kontaktní osoba 

 

1) Ing. Aleš Kazický, ředitel školy, tel. 596962035, reditel@zsbulharska.cz 

 

 

 

V Ostravě-Porubě 15. 6. 2018 

 

 

 

 

          Ing. Aleš Kazický 

               ředitel školy 
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Příloha č. 1  

 

Technická specifikace stavebních prací 

 

A) Výměna PVC podlahy ve školní jídelně (plocha podlahy 215m2) 

 

- odstranění stávající PVC podlahy  

- penetrace a vystěrkování podlahy 

- dodání a pokládka nové zátěžové PVC podlahy (tloušťka min. 2mm, systém 

posuzování a ověřování vlastností 3,EN14041:2004, min. Bfl-S1, odolnost proti 

skluzu min. DS) 

- likvidaci a odvoz odpadu  

 

 

B) Drobné opravy PVC podlah ve třídách 

 

- doplnění chybějících lišt PVC podlahy (19 m) 

- penetrace, vystěrkování a pokládka zátěžové PVC podlahy v různých částech školy 

(celkem 3 m2) 

- svaření spojů PVC podlahy (délka spojů celkem 1 m) 

- likvidaci a odvoz odpadu  

 

C) Výměna koberce ve třídách 

 

- odstranění stávajících tří koberců 

- pokládka koberce o rozměrech 2,6 x 4 m (gramáž min. 900g/m2, odolnost EN1350-1) 

- pokládka koberce o rozměrech 2,6 x 4 m (gramáž min. 900g/m2, odolnost EN1350-1) 

- pokládka koberce o rozměrech 2,6 x 4 m (gramáž min. 900g/m2, odolnost EN1350-1) 

- doplnění lišt na kraje koberců 

- likvidaci a odvoz odpadu 

 

 


