
OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE: 

 

Zadavatel:   Základní škola Strakonice, Dukelská 166 

Se sídlem:   Dukelská 166, Strakonice II, 386 01 Strakonice 

IČO:    47255838 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Zastoupená:   Mgr. Rudolf Prušák, ředitel 

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1), písm. d) 
zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), 
veřejným zadavatelem. 
 
Zástupce zadavatele pro administraci výběrového řízení: 

Poradce:   CORPORIN s.r.o. 

Sídlem:  Luční 447, 386 01 Strakonice  
Kancelář:  Jezerní 1394, 386 01 Strakonice 
Zastoupená:   JUDr. Jindřichem Kotrchem, jednatelem společnosti 
IČO:     28092635 
telefon:    +420 383 392 665   
mob. telefon:   +420 606 703 203  
E-mail:    jindrich.kotrch@corporin.eu 
Datová schránka:  u5nwp58 
Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka výběrového řízení, 
zrušit výběrové řízení.  

 

2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III – zdvihací 

plošina 

3. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

Na dodávky.  
      
Druh výběrového řízení:   
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a) ZZVZ. Veřejná zakázka malého rozsahu 
mimo režim ZZVZ, v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Při jejím zadávání je zadavatel 
povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zadavatel je při vytváření zadávacích podmínek, 
hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze 
a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ. 
 
Výběrové řízení je v souladu s  Obecnými i Specifickými pravidly IROP a Metodickým pokynem 
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 – příloha č. 3 Obecných 
pravidel pro žadatele a příjemce – vydání 1.14, platnost od 01.03.2021 (dále také jako „MPZ“).  
 (dále také jak „MPZ“).  
Výběrové řízení je v souladu s „Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města 
Strakonice“. 
 

Projekt „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III“ je 
spolufinancován Evropskou unií, název výzvy: 22.výzva IROP vyhlášená  MAS Strakonicko, z.s.-
„MAS Strakonice, z.s. – IROP – Podpora vzdělávání v ZŠ III, registrační číslo projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016730.  
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Základní škola Strakonice, Dukelská 166, jako zadavatel veřejné zakázky, v souladu 
s ustanovením čl. 7.1.1 písm. b) MPZ,   

vyzývá 
 

min. 3 dodavatele k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku.  
 

4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK:  

Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil s ohledem na předmět zakázky.  
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
Tato lhůta počíná dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky. 
Konec lhůty pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 08.06. 2022 v 09:00 hodin.  
Nabídka dodavatele musí být doručena zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek. 

 

5. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:  

Místem pro podání nabídek je: Základní škola Strakonice, Dukelská 166, Dukelská 166, Strakonice 
II, 386 01 Strakonice. 

Doručené nabídky budou zaznamenány do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, 
data a času doručení. 

 

6. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace plošiny. Jedná se o modernizaci stávající 
plošiny spočívající v její výměně za obdobnou s elektromechanickým pohonem, nikoli pohonem 
hydraulickým, včetně dveří a šachty a související stavební práce. 
Bližší informace k předmětu veřejné zakázky a zadávacím podmínkám jsou uvedeny v 
Zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek (dále také jen „ZD“). 

 

Předpokládaná  hodnota veřejné zakázky:  
bez DPH: 1.199.000,00 Kč 
 

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM:  

Zadavatel stanovil pro všechny části veřejné zakázky základní hodnotící kritérium pro zadání 
veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena s DPH (váha kritéria 100%). Zadavatel 
stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny s DPH, nabídky budou seřazeny od nejnižší 
po nejvyšší.  
Pozn.: zadavatel není ve vztahu k předmětu veřejné zakázky plátcem DPH, proto bude v případě 
hodnocení ceny, hodnocena cena včetně DPH. 
 

8. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:  

Zadavatel si nevyhrazuje právo jednat s účastníky o podaných nabídkách a o podaných 
nabídkách nebude s účastníky jednat. 

 

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:  

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené pevné neprůhledné obálce, která 

musí být opatřena názvem části veřejné zakázky, tj. „Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Dukelská III – zdvihací plošina“ a textem „NEOTVÍRAT – 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky dodavatele. Na obálce musí být adresa 

dodavatele, na níž je možné zaslat vyrozumění, že jeho nabídka byla případně doručena po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a v listinné podobě.  
 

Podrobná specifikace podmínek a požadavků na zpracování nabídky je uvedena v zadávací 
dokumentaci, která je nedílnou přílohou tohoto oznámení o výběrovém řízení – výzvy k podání 
nabídky. 
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10. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:  

Podrobná specifikace na způsob zpracování nabídkové ceny je uvedena v zadávací 
dokumentaci, která je nedílnou přílohou tohoto oznámení o výběrovém řízení – výzvy k podání 
nabídky. 

 

11. Doba a místo plnění veřejné zakázky:  

Doba (termín) plnění veřejné zakázky–do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy 
 
Předpoklad uzavření smlouvy: začátek července 2022 
 

Místo plnění veřejné zakázky: ZŠ, Dukelská 166, Strakonice II, 386 01 Strakonice 
 

12. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK:  

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek-varianty nabídek nejsou přípustné.  
 

13. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ (vysvětlení zadávací dokumentace):  

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace (vysvětlení 
zadávací dokumentace). Žádost o dodatečné informace (vysvětlení zadávací dokumentace) je 
nutné adresovat vždy na zástupce zadavatele – společnost CORPORIN s.r.o., resp. níže 
uvedenou kontaktní osobu.  
Kontaktní osoba zástupce zadavatele – společnosti CORPORIN s.r.o. je: 
   JUDr. Jindřich Kotrch  
telefon:   +420 383 392 665 mob. telefon: +420 606 703 203  
e-mail:   jindrich.kotrch@corporin.eu 
adresa kanceláře:  Jezerní 1394, 386 01 Strakonice 
datová schránka: u5nwp58 
 

Písemná žádost dodavatele o dodatečné informace musí obsahovat:  
- název dodavatele, sídlo, IČO, jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní telefon a e-mail.  
 

Písemná žádost dodavatele o dodatečné informace (vysvětlení zadávací dokumentace) musí být 
doručena zástupci zadavatele, tj. společnosti CORPORIN s.r.o., nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám prostřednictvím zástupce zadavatele nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení 
žádosti o jejich poskytnutí. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku na jejich 
poskytnutí odešle zadavatel prostřednictvím zástupce zadavatele všem dodavatelům, které 
vyzval k podání nabídky, případně jiným zájemcům, kteří jsou mu známi. Zadavatel zároveň 
uveřejní dodatečné informace na úřední desce.  
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám 
z vlastního rozhodnutí i bez předchozí žádosti dodavatele. 

 

14. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE:  

Zadavatel požaduje prokázání splnění: 
➢ základní způsobilosti dodavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací; 
➢ profesní způsobilosti dodavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací; 
➢ technickou kvalifikaci dodavatele v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací 
 
Podrobná specifikace požadavků na prokázání kvalifikace je uvedena v zadávací dokumentaci, 
která je nedílnou přílohou tohoto oznámení o výběrovém řízení – výzvy k podání nabídky. 
 

15. OBCHODNÍ PODMÍNKY:  

Podrobná specifikace obchodních podmínek pro veřejnou zakázku je uvedena v zadávací 
dokumentaci, která je nedílnou přílohou tohoto oznámení o výběrovém řízení – výzvy k podání 
nabídky. 
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16. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI PŘÍPADNÝCH SUBDODAVATELŮ:  

Dodavatel nestanovuje požadavky na uvedení případných subdodavatelů ani nevymezuje věcný 
rozsah plnění dodaných jejich prostřednictvím. 

 

17. PŘÍLOHY VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK:  

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace  
 

Zahájení výběrového řízení bylo schváleno Radou města Strakonice na jednání dne 18.05.2022 
číslo usnesení 2999/2022. 
 
Ve Strakonicích dne  
 
 
        
 
        ........................................... 
          Mgr. Rudolf Prušák 
                     ředitel 
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