
Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

VÝZVA
k předložení nabídky

SPŠCH Pardubice – příspěvková organizace Pardubického kraje jako veřejný zadavatel 
vyzývá ve smyslu §12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
(dále jen zákon), k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu*) na dodávky

SPŠCH Pardubice – OPRAVA TEPLOVODNÍHO ROZVODU 
TOPENÍ A TUV V HORKOVODNÍM KANÁLU

1.1. Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název: Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Právní forma: Příspěvková organizace Pardubického kraje
Sídlo: Poděbradská 94, 530 09 Pardubice–Polabiny
IČ: 48161179
Jednající: Ing. Jan Ptáček, ředitel školy

Kontaktní osoby
Mgr. Dita Sankotová, zástupkyně ředitele školy,
tel.: 464 629 669, 739 451 248
e-mail: sankotova@spsch.cz

Josef Koníř, školník,
tel.: 730 514 374
e-mail: konir@spsch.cz

1.2. Informace o druhu a předmětu zakázky
Jedná se o stavební práce – opravu teplovodního rozvodu topení a TUV v horkovodním 
kanálu dle přiložené výkresové dokumentace.

1.3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace – viz zadávací dokumentace

1.4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky je možno podávat okamžitě po vyhlášení výběrového řízení. Lhůta pro podání 
nabídek je do 18. 7. 2013 do 13:00 hod. Nabídky doručené po tomto termínu budou 
z výběrového řízení vyřazeny. Místem pro podání nabídek je:

SPŠCH Pardubice
sekretariát ředitele, kontaktní osoba Eva Hnilicová, tel.:464 629 668 
nebo mzdová účetní, Renata Hurychová, tel.: 464 629 657
Poděbradská 94, 530 09 Pardubice

mailto:sankotova@spsch.cz


Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „SPŠCH 
Pardubice – OPRAVA TEPLOVODNÍHO ROZVODU TOPENÍ A TUV 
V HORKOVODNÍM KANÁLU“ a textem „ NABÍDKA –NEOTVÍRAT!“. Na obálce musí 
být rovněž uvedena adresa uchazeče.

Osobní doručení nabídky je možné po telefonické domluvě celou dobu lhůty pro podání 
nabídek v době od 8:00 hodin do 14:30 hodin, poslední den lhůty do 13:00 hodin, a to v sídle 
zadavatele.

Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání.

1.5. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč
Předpokládaná hodnota zakázky je 250 000 Kč včetně DPH.

1.6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů:

Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu obdobně podle § 53 odst.1 písm. a) až j) 
zákona způsobem obdobně dle § 62 odst 2 – čestným prohlášením

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele

• Čestné prohlášení uchazeče, že vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů, 

• Čestné prohlášení uchazeče, že není v likvidaci, 

• Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, 
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

Profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu obdobně podle § 54 zákona, písm. a), b)

k písm. a) výpis z obchodního rejstříku (v prosté kopii)

k písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci (v prosté kopii).

1.7.  Údaje o hodnotících kritériích
Jediným výběrovým kritériem je výše nabídkové ceny. V rámci tohoto kritéria se bude 
hodnotit výše nabídkové ceny uvedené bez DPH. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena 
nabídka, která v plné míře splní všechna formální kritéria a zároveň bude obsahovat nejnižší 
cenu.



1.8. Předpokládaný termín realizace 
Předpokládaný termín realizace dodávky : 30. 8. 2013

1.9. Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou 
adresu.

1.10. Požadavek na písemnou formu nabídky
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce. Požadavek na 
písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče.

1.11. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci k této zakázce je možné získat u kontaktní osoby Mgr. Dity Sankotové.

1.12. Možnost zrušení zadávacího řízení
• Nebudou-li ve stanovené době podány žádné nabídky

• Nebudou-li ve stanovené době podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele 
uvedené ve výzvě pro podání nabídek

• Budou-li z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči

• Budou-li zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě

• Odmítne-li uzavřít smlouvu i poslední uchazeč, se kterým je možné smlouvu uzavřít

• Kdykoliv na základě rozhodnutí zadavatele

V Pardubicích dne 4. 7. 2013

Ing. Jan Ptáček

ředitel SPŠCH Pardubice 

*) Pozn. Není aplikován zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, s výjimkou § 6 
a § 38, který je použit přiměřeně.
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