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Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
 
Veřejná zakázka (VZ):  Oprava budovy tělocvičny ZŠ Trnava 

Druh a předmět VZ: stavební práce 

Zadávací řízení, limity VZ:  zpracované jako zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o 
veřejných zakázkách 
 

Zadavatel je na základě objednávky zastoupen Ing. Václavem Javůrkem se sídlem Pardubice, Na Labišti 525, PSČ 530 09, IČ: 87600129. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Informace o zadavateli 
 

název:   Obec Trnava 
sídlo:   Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína 
IČ:    00284581 
osoba oprávněná jednat:  Ing. Martin Kašpárek, starosta obce 
tel.:     +420 602 511 491 
e-mail:   outrnava@avonet.cz 

 
 
Identifikační údaje osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti: 
Název:   Ing. Václav Javůrek 
se sídlem:   Na Labišti 525, 530 09 Pardubice 
IČ:     876 00 129 
DIČ:    CZ6712080408 
tel.:   +420 737 410 130 
e-mail:    javurek.pce@email.cz 

 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády objektu, spočívající v odstranění vzlínání vlhkosti v zadní 
části objektu, zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS, oprava havarijního stavu 
hydroizolace střešního pláště a vyřešení odvedení povrchových vod od líce fasád. 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2 300 000,- Kč bez DPH. 

 
Podrobnější vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v zadávací dokumentaci, resp. v technické 
zprávě, která je součástí zadávací dokumentace. 

 
3. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace včetně pokynů ke zpracování nabídky je pro obeslané uchazeče součástí této 
výzvy. Zadávací dokumentaci lze též vyžádat u zástupce osoby pověřené výkonem zadavatelské činnosti. 
Těmto uchazečům bude dokumentace zaslána. Dále zadavatel připouští pouze písemnou (listinnou) 
formu podání žádosti o zadávací dokumentaci a to na adrese pověřené osoby: Ing. Václav Javůrek, Na 
Labišti 525, 530 09 Pardubice, popř. elektronicky na adrese: javurek.pce@email.cz. 

 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce. Nabídka se podává písemně. Uchazeč 
podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a 
nápisem „NEOTEVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“; na obálce musí být dále uvedena 
adresa uchazeče pro případ vracení nabídky. 
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Lhůta pro podání nabídek končí dne 03. 01. 2017 ve 12. 00 hodin. 
Nabídky se přijímají na adrese: Ing. Václav Javůrek, Na Labišti 525, 530 09 Pardubice, a to do konce 
lhůty pro podání nabídek v pracovní dny po telefonické dohodě, poslední den v době od 8.00 do 12:00 
hodin.  
U nabídek zaslaných poštou je rozhodující datum doručení nabídky do kanceláře pověřené osoby. 
Otevírání obálek je neveřejné! 

 
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením, profesní způsobilost výpisem 
z obchodního rejstříku, či z jiné obdobné evidence, pokud je v nich zapsán a doklad o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 
Podrobnosti a přílohy viz. zadávací dokumentace. 

 
Vzor smlouvy 
Uchazeč je povinen doplnit v nabídce vzor smlouvy. Vzor smlouvy musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat 
jménem uchazeče. V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat 
jménem uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou smlouvy. 
Uchazečem předložený doplněný vzor smlouvy nesmí být po obsahové i formální stránce měněn a musí 
bezvýhradně odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách. 

 
6. Údaje o hodnotících kritériích 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 
 
7.  Vyhrazená práva zadavatele 
7.1 Varianty nabídky nejsou přípustné. 
7.2 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek. 
7.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. 
7.4 Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.   
 
Trnava u Zlína, dne 12/12/2016 
 
 

 
 
 
 

_________________________________ 

Ing. Martin Kašpárek 
Starosta obce 

 
   


