Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Výstavba Technickopřírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“
zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí, si Vás
dovoluje vyzvat k vypracování a podání nabídky na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba
Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „Zákon“).

Informace o předmětu veřejné zakázky
1. Název veřejné zakázky


Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

2. Stručný textový popis veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka novostavby Technicko-přírodovědného centra
Améba (dále jen "Stavba"). Blíže je Stavba specifikována projektovou dokumentací ve stupni DPS
"Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, Základní škola, Trutnov, V Domcích 488,
Dokumentace pro provádění stavby", vypracovanou Ing. Janem Chaloupským, ČKAIT: 0600124, datum
11/2020 Tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Stavba jako celek je dále specifikována soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Výše specifikovaný předmět veřejné zakázky je součástí realizace projektu „Technicko-přírodovědné
centrum Améba“, reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003786.
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Bližší požadavky, jejichž splnění je nutné pro podání nabídky, jsou součástí zadávací dokumentace.
3. Místo plnění
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488, se sídlem: V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí,
Česká republika, st. p. č.: 4415.
4. Doba plnění
Dodavatel splní předmět veřejné zakázky do 15 měsíců od stanoveného dne zahájení prací.
5. Identifikační údaje o veřejném zadavateli
Zadavatel:
 Název:
 IČ:
 Právní forma:
 Sídlo:
 Zastoupený:

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
64201121
Příspěvková organizace
V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí
Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy

Zástupce zadavatele:
 Název:
 IČ:
 DIČ:
 Sídlo:
 Zastoupený:

ICT plus, s. r. o.
01384163
CZ01384163
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
Mgr. Karel Rejent, jednatel společnosti

Kontaktní osoba pro organizaci výběrového řízení:
 Jméno a příjmení:
Mgr. Karel Rejent
 Telefon:
+ 420 608 525 693
 E-mail:
rejent@ictplus.cz
6. Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele:
 https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_2.html.
7. Lhůta pro podání nabídek



Datum: 22. 12. 2020
Hodina: 13:00

8. Jiné upřesňující údaje
Nabídku je možné podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
dostupného na internetové adrese uvedené v bodě 6. této výzvy, a to dle podmínek uvedených v bodu
14. zadávací dokumentace.
9. Délka zadávací lhůty
Zejména s ohledem na předmět veřejné zakázky stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou účastníci
vázáni svými nabídkami, v délce trvání 90 dnů.
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10. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Splněním kvalifikace se rozumí:
a) prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona
b) prokázání profesní způsobilosti dle § 77 zákona
c) prokázání technické kvalifikace dle § 79 zákona
Bližší podrobnosti o požadovaných kvalifikačních předpokladech jsou součástí zadávací dokumentace.
11. Hodnotící kritéria
Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek dle jejich cenové výše, přičemž vítěznou
nabídkou se stane nabídka účastníka, která splní všechny zadávací podmínky a současně nabídne
nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
12. Místo a datum otevírání nabídek
Nabídky budou zpřístupněny v elektronickém nástroji E-ZAK v sídle zadavatele, V Domcích 488, 541 01
Trutnov - Horní Předměstí, kancelář ředitelky školy, a to bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
13. Variantní nabídky
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
14. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 Zákona poskytnutí jistoty za nabídku ve výši 200.000,- Kč.
Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

Ing. Zuzana
Horáková
Radová

V Trutnově, dne …………………….

Digitálně podepsal
Ing. Zuzana Horáková
Radová
Datum: 2020.11.13
15:44:05 +01'00'

…………………………………………..…..
Ing. Zuzana Horáková Radová,
ředitelka školy
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