
Gymnázium, Lipník nad Bečvou 
Komenského sady 62, příspěvková organizace, 751 31  Lipník nad Bečvou 

IČO: 63701219, telefon: 581 705 320 

 

 
Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi 

zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 31. 3. 2021  
 
 

vyhlašuje  
Gymnázium, Lipník nad Bečvou 

Komenského sady 62, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

V Ý Z V U 
 

 

 

k podání nabídek na dodavatele na akci: 

 

 

 
 

„Gymnázium, Lipník nad Bečvou, rekonstrukce 
sociálního zařízení II. NP a III. NP.“ 

 

 

 

 

 
 

 
 
V příloze Vám posíláme podmínky. 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Farný 
ředitel školy 
Gymnázium Lipník nad Bečvou p. o. 
Komenského sady 62 
 



 
 

Zadávací podmínky 

 
1) Zadavatel: Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p. o. 
       Sídlo:             Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou 
                   Statutární zástupce: Mgr. Jiří Farný, ředitel 
       IČ:   63701219 
       DIČ:   CZ 63701219 
       Zástupce ve věcech smluvních a technických: Mgr. Jiří Farný  
      Bankovní spojení:  KB Lipník nad Bečvou   
       Číslo účtu: 19-4278220217/0100 
      Telefon: 581 705 320 
        Mob.:  774 480 517 

 
2) Předmět závazku: 
 
Provedení zakázky „Gymnázium, Lipník nad Bečvou, rekonstrukce sociálního zařízení  
II. NP a III. NP. 
 
Jedná se o kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v II. NP a III. NP: 

- demontáž stávajícího hygienického zařízení  a likvidace odpadu 
- vybourání stávajících obkladů a dlažeb a likvidace odpadu 
- dodávka a montáž keramického obkladů do původní výšky 1500 mm 
- dodávka a montáž keramické dlažby 
- dodávka a montáž hygienického zařízení, včetně napojení na stávající rozvody 
- vypuštění, napuštění vody z topných těles a tlaková zkouška systému 
- nátěry topení a vedení topení 
- malby místností 
- výměna revizních dvířek 

Podrobná specifikace rozsahu prací je uvedena ve slepém rozpočtu, který je nedílnou 
součástí výzvy k podávání nabídek 
 
 
3) Termín a místo realizace: 
 
Zahájení:    po podpisu smlouvy, nejpozději 1. 7. 2021  
Dokončení:    dle nabídky, max. do 23. 08. 2021 (dobu realizace uveďte v týdnech) 
Místo realizace: Komenského sady 62, Gymnázium, Lipník nad Bečvou 
 
4) Místo podání nabídek: 
 
Nabídky se podávají v písemné formě, které je možno podat osobně na sekretariátě 
Gymnázia Lipník nad Bečvou, nebo doporučeně poštou. Nabídka musí být podána v řádně 
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa 
uchazeče. 
 
Obálku označte: „Veřejná soutěž“ – „Gymnázium, Lipník nad Bečvou, 

rekonstrukce sociálního zařízení II. NP a III. NP,“ dle schváleného 
návrhu a nápisem „Neotvírat“. 

 
Adresa příjemce:  Gymnázium Lipník nad Bečvou 
   Komenského sady 62, příspěvková organizace 
             751 31 Lipník nad Bečvou  
 
 
 



5) Předložení nabídky: 
 
Pro zpracování nabídky se musí použít formuláře poskytnuté objednatelem. Použití 
zkrácených verzí, uchazečových obchodních podmínek apod. se nepřipouští. Pokud nabídka 
nesplní dále uvedené podmínky, nebude zadavatelem hodnocena. 
 
Nabídka musí obsahovat: 

a) Nabídkový list, vyplněný ve všech rubrikách a podepsaný oprávněným 
         zástupcem uchazeče 
b) Návrh smlouvy o dílo, vyplněný ve všech rubrikách a podepsaný oprávněným 
         zástupcem uchazeče 
c) Doklady ověřující způsobilost uchazeče v rozsahu dle § 53 a § 54 zákona  

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění   
d)  Položkový rozpočet    

 
Uchazeč nebo zájemce doloží: 

- splnění základních kvalifikačních předpokladů - čestným prohlášením 
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů - kopií. 

 
Dodavatel odpovídá za úplnost nabídky dle předložené dokumentace, výkazu výměr a 
prohlídky místa plnění. Na práce, které je nutno provést k řádnému dokončení díla a nejsou 
součástí výkazu výměr, je nutno upozornit zadavatele tak, aby mohli být informováni další 
účastníci soutěže a svou nabídku doplnit. 

 
Nabídka musí obsahovat veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu 
zakázky, které budou stanoveny jako pevná nejvýše přípustná smluvní cena. 
 
6) Zadávací podklady: 
 
Slepý rozpočet. 
 
Případné informace k vyhlášené soutěži poskytne Mgr. Jiří Farný, ředitel Gymnázia,  
tel. 774 480 517 
 
7) Soutěžní lhůta: 
 
Termín pro podání nabídek do veřejné soutěže končí: 10. května 2021 ve 12,00 hodin 
Otevírání obálek a hodnocení nabídek se bude konat  10. května 2021 ve 13,00 hodin 
v prostorách Gymnázia Lipník nad Bečvou (ředitelna). 
 
Výsledek výběrového řízení bude účastníkům soutěže sdělen nejpozději do 10. května 2021. 
 
Otevírání obálek bude neveřejné. 
  
8) Způsob hodnocení nabídek: 
 
Hodnocení nabídek bude dle následujícího kritéria: 
1. -  celková cena díla   - váha kritéria 100% 
 
Hodnotící komise sestaví v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích pořadí nabídek od 
nejvhodnější k nejméně vhodné, bodové hodnocení bude dle počtu doručených nabídek. 
 
9) Zadavatel si vyhrazuje právo na: 
 
a) zrušení soutěže 
b) změnu objemu zakázky (prací) 
 
 



10) Závěrečné prohlášení: 
 
Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů sociálně a 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací a konstatuje, že při vytváření zadávacích 
podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné 
zakázky nebylo možné jejich použití. Důvodem je charakter této zakázky a nezbytnost 
dodržení principů 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) a ostatních zásad stanovených v 
§ 6 ZZVZ, tj. transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace. 
 
Uchazeč přiloží do své nabídky písemné prohlášení v této formulaci: 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil s celým obsahem zadání. Souhlasím bez výhrad se 
všemi podmínkami zadání a prohlašuji, že jsem se jimi řídil při zpracování své nabídky 
na zhotovení akce: „Gymnázium, Lipník nad Bečvou, rekonstrukce sociálního zařízení 
II. NP a III. NP“ 
Plně odpovídám za úplnost předané nabídky včetně dokončovacích prací (odvoz 
přebytečného materiálu, skládkovné, narušený okolní prostor uvést do původního stavu 
atd.).  
V případě, že budu vyzván k jednání o uzavření smlouvy, prohlašuji že podmínky 
uvedené v zadání budou z mé strany akceptovány. 
 
Podáním nabídky akceptuji podmínky zadavatele. 
 
 
V Lipníku nad Bečvou dne  23. dubna 2021 
 
Mgr. Jiří Farný 
ředitel školy 
Gymnázium Lipník nad Bečvou p. o. 
Komenského sady 62 
 
 
 
 
Pozn.: V případě, že firma nedoloží požadované doklady dle bodu 5. a 10., 
             způsobem  dle bodu 4., bude ze soutěže vyloučena. 
 
 
 
Přílohy: - formulář Nabídkový list 

- formulář Návrh smlouvy o dílo 
- slepý rozpočet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NABÍDKOVÝ LIST  
 
Uchazeč 

(Firma/jméno a příjmení, právní forma podnikatele) 
 

(Sídlo uchazeče) 

IČ _______________ , DIČ 
 

zapsaný dne  _________________ v obchodním rejstříku vedeném u _____________ , 
 

spisová značka  ______________  

Bankovní spojení:  _________________________________________________________  
 

potvrzuje, že se podrobně seznámil s podklady výběrového řízení na zakázku „Veřejná 
soutěž“ – „Gymnázium, Lipník nad Bečvou, rekonstrukce sociálního zařízení II. NP a III. 
NP,“ které tvoří: 

1.  Zadávací podmínky výběrového řízení 

2. Nabídkový list 

3. Formulář Smlouvy o dílo 

- že podkladům porozuměl a rozmyslel si je, 

- že je schopen dílo podle zadávací dokumentace provést, 

- že nabízí zhotovit dílo ve shodě s výše uvedenými dokumenty 
 

za pevnou cenu 
(slovy)……………………………………………………………………………………………….. 
 

korun českých 

číslem:  ____________________________________ Kč 
 

Tato cena se rozumí celkovou cenou, a zahrnuje všechny práce, materiály, výrobky, jakož i 

všechny náklady vyplývající ze Zadávacích podmínek. 

Uchazeč prohlašuje, že na provedenou dodávku poskytne záruku v délce 36 měsíců. 

Uchazeč prohlašuje, že jeho nabídka platí po dobu .................... slovy ( .... číslem) 

kalendářních dnů následujících po dni určeném k předložení nabídek, tj. až do dne ...........  

včetně. 

 

Uchazeč bere na vědomí, že tento nabídkový list je závazný pro zpracování Smlouvy o dílo. 

Vše výše uvedené stvrzuji a beru na vědomí 
 

Jméno ________________________  

Funkce ________________________  

Statutární zástupce nebo oprávněný zástupce na základě plné moci. 

Podpis: 

V Lipníku nad Bečvou: 
 


