
 
 
 
 
 
 

1 
 

Oznámení o zahájení výběrového řízení 
a Zadávací podmínky 

(Výzva k podání nabídky) 

 

Výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. „O zadávání veřejných zakázek“ 
(ZZVZ) 

 
Výběrové řízení se řídí dokumentem: „Metodický pokyn pro oblast zadávání 

zakázek pro programové období 2014-2020“ (vydání 1.14, platnost od 
01.03.2021), dále jen „Metodický pokyn“ 

 
A) Identifikační údaje zadavatele 
Název Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 
IČO 00087670 
Sídlo Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun 
Zastoupen/a Ing. Davidem Hruškou, ředitelem školy 
Kontaktní osoba Karel Tribula, ekonom školy 
Tel.  +420 725 970 196 
e-mail tribula@szes-la.cz 

 
Profil zadavatele: 
Zadávací dokumentace včetně příloh této veřejné zakázky je k dispozici na profilu 
zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu na adrese: 
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1940.html 
a na webových stránkách zadavatele www.szes-la.cz v sekci výběrová řízení 
 
B) Název zakázky, název projektu 
Název zakázky: Stavební úpravy jízdárny a zázemí 
 
Název projektu: Realizace venkovních učeben a jejich zázemí pro výuku oborů 

Agropodnikání a Veterinářství – I. etapa 
 
C) Druh zakázky 
Jedná se o zakázku na stavební práce. Hodnotou zakázky se jedná o zakázku malého 
rozsahu, dle definice „Metodického pokynu“. 
Vymezení předmětu plnění zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací 
podle referenční klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary):  
45000000-7 Stavební práce 
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Technický dozor u dané stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. 
 
D) Předmět zakázky 
Předmětem zakázky jsou stavební práce a související činnosti vedoucí k realizaci 
venkovních učeben a jich zázemí pro výuku oborů Agropodnikání a Veterinářství. 
 
Přesný popis prací je uveden ve Výkazu výměr (slepý položkový rozpočet) s názvem 
„Stavební úpravy jízdárny a zázemí“, v Projektové dokumentaci, vypracovaném 
projekční kanceláří BROMACH spol. s r., IČO: 27467520 a v závazném návrhu 
smlouvy o dílo.  
 
Projektová dokumentace je součástí Zadávacích podmínek (ZP) a tvoří Přílohu č. 2 
tohoto dokumentu. 
 
Výkaz výměr je součástí Zadávacích podmínek a tvoří Přílohu č. 3 tohoto dokumentu. 
Návrh smlouvy o dílo je součástí Zadávacích podmínek a tvoří Přílohu č. 4 tohoto 
dokumentu. 
 
Jakost a standard provedení musí odpovídat příslušným českým technickým normám, 
musí být v souladu s vyhotovenou projektovou dokumentací a platnou legislativou ČR 
nebo EU. 
 
Jsou-li v Oznámení a Zadávacích podmínkách (ZP) nebo jejich přílohách 
uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného 
standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné 
řešení. 
 
E) Požadavky na kvalifikace 
Nejsou požadovány. 
 
F) Způsob jednání s účastníky 
Zadavatel nebude s účastníky jednat o podaných nabídkách, dle ustanovení 7.4 
Metodického pokynu.  
 
G) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
 
Nabídka bude předložena písemně 1 x v originále, 1 x prostá kopie. 
 
Nabídky se podávají pouze na celek. 
 
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. 
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. 
Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v 
omyl. 
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Nabídka (tj. všechny listy nabídky včetně příloh) bude nerozebíratelně spojena a 
zabezpečena proti změnám jejího obsahu (např. provázkem nebo přelepením v rohu 
a označením razítkem). 
 
Nabídka bude seřazena dle následujícího popisu: 

• Krycí list (viz Příloha č. 1 ZP) 
• Vyplněný podrobný položkový rozpočet – Výkaz výměr (viz Příloha č. 3 ZP) 
• Podepsaný návrh smlouvy o dílo, dle závazného vzoru (viz Příloha č. 4 ZP) 

 
Návrh smlouvy o dílo ani nabídka neobsahuje dokumenty prokazující pojištění / 
bankovní záruku. Tyto dokumenty předloží pouze vybraný dodavatel/účastník před 
podpisem Smlouvy o dílo. 

 
H) Požadavek na zpracování nabídkové ceny 
Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s uveřejněnými 
obchodními podmínkami, a to absolutní částkou. 
 
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná za plnění vymezené podrobným 
položkovým rozpočtem – výkazem výměr. Nabídková cena musí být stanovena jako 
pevná a neměnná, bez vazby na např. změny devizového kurzu CZK. 
 
Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění zakázky. 
 
Nabídková cena bude uvedena v CZK bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a celková 
cena včetně DPH, příp. uvedeno, že účastník je či není plátcem DPH.  
 
Nabídková cena musí být dále v nabídce členěna po všech jednotlivých položkách v 
souladu se slepým rozpočtem, který je přílohou zadávacích podmínek. Dojde-li k 
nesouladu mezi slepým rozpočtem a projektovou dokumentací, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující slepý rozpočet. Nabídková cena musí obsahovat 
veškeré náklady vymezené slepým rozpočtem. 
 
Pokud účastník při zpracování nabídkové ceny zjistí, že některé položky, které 
vyplývají z projektové dokumentace, nejsou uvedeny ve slepém rozpočtu, upozorní na 
tuto skutečnost v nabídce formou sestavy těchto chybějících položek s uvedením 
popisu položky, měrné jednotky, jejího množství, uvedením jednotkové ceny (bez 
DPH) a ceny položky celkem (včetně DPH). Takto zjištěné položky nesmí být součástí 
nabídkové ceny, neboť je neobsahuje výkaz výměr. Případnou sestavu chybějících 
položek účastník předloží v nabídce. 
 
Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínek níže uvedených: 

• Výši nabídkové ceny je možno překročit za podmínky, že dojde před zahájením 
nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro 
dodávky, které jsou předmětem této zakázky. 

• Překročení výše nabídkové ceny bude připuštěno pouze ve výši odpovídající 
nárůstu cen za dotčené části předmětu zakázky, který byl způsoben změnou 
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sazeb na základě změny právních předpisů upravujících hladinu DPH. Uvedené 
překročení ceny musí být předem odsouhlasené zadavatelem. 

• Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 
 
I) Doba a místo plnění zakázky 
Místem plnění je pozemek p. č. 3231, obec Lanškroun, k.ú. Dolní Třešňovec  
(č. 679 020). 
 
Nejzazším termínem pro ukončení plnění je 30.11.2021. 
 
J) Varianty nabídek  
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 
 
K) Vysvětlení zadávacích podmínek 
Účastník / dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení 
zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. 
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení 
poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.  
 
Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel 
neuveřejní vysvětlení ve lhůtě dle předchozího odstavce, prodlouží lhůtu pro podání 
nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení lhůtu dle předchozího 
odstavce. 
 
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle 
předchozích odstavců, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je 
neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.  
 
L) Závaznost nabídky 
Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání 
nabídky. 
 
M) Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky jsou definovány závazným návrhem smlouvy o dílo, který tvoří 
Přílohu č. 4, tohoto dokumentu. 
 
N) Návrh smlouvy o dílo 
Součástí zadávacích podmínek je návrh smlouvy o Dílo. Textace návrhu je závazná a 
účastníci jej nesmějí měnit. Účastníci do návrhu doplní pouze žlutě označené údaje: 

- Číslo smlouvy (str. 1) 
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- Identifikační údaje dodavatele (zhotovitele) a zastupující osoby (str. 1) 
- Cenu díla (str. 7) 
- Místo podpisu a podpis (str. 12) 

 
Návrh smlouvy ani nabídka neobsahuje dokumenty prokazující pojištění / bankovní 
záruku. Tyto dokumenty předloží pouze vybraný dodavatel. 
 
O) Prohlídka místa plnění 
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění zakázky.  
 
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 18.5.2021 v 10:00 hodin.  
Případný jiný (dodatečný) termín prohlídky místa plnění je možný po telefonické 
domluvě s Karlem Tribulou, tel. 725 970 196, email tribula@szes-la.cz 
 
P) Lhůta a místo pro podání nabídky 
Nabídky se podávají do 01. 06. 2021 do 10:00 h.      
 
Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, 
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně v 
pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Rozhodující pro přijetí nabídky je datum 
doručení, nikoliv odeslání. V poslední den lhůty se nabídky podávají do 10:00 
hodin. 
 
Místem podání nabídek je adresa zadavatele: 
Název Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 
IČ 00087670 
Sídlo Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun 

Kontaktní osoby:  
Kontaktní osoba Karel Tribula, ekonom školy 
Tel.  +420 725 970 196 
e-mail tribula@szes-la.cz 

 
Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, 
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně 
po telefonické domluvě na tel. +420 725 970 196. Rozhodující pro přijetí nabídky je 
datum doručení, nikoliv odeslání. 
Obálka s nabídkou musí být dobře uzavřena a zabezpečena proti změnám jejího 
obsahu a proti předčasnému seznámení se s jejím obsahem. 
 
Obálka bude viditelně označena nápisem:  
„Výběrové řízení VENKOVNÍ UČEBNY, I. etapa – NEOTEVÍRAT!“ 
 
Q) Otvírání nabídek 
Termín pro otevírání obálek je stanoven na 01. 06. 2021 do 10:00 hodin, ihned po 
ukončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek bude probíhat na adrese sídla 
zadavatele. 
 
Pro otvírání obálek bude stanovena zadavatelem min. tříčlenná komise. 
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Otevírání nabídek se mohou účastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro 
podání nabídek. 
 
R) Pravidla pro hodnocení nabídek / Způsob hodnocení nabídek 
Kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. 
Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny. Pořadí nabídek bude určeno 
seřazením nabídek dle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou bude vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

Tímto způsobem bude hodnocena cena v CZK bez příslušného DPH.  

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude vítězná. 
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude účastník vyzván k vysvětlení této 
skutečnosti.  
 
Jestliže nabídka nesplňuje zadávací podmínky, může být účastník, který ji předložil, 
vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí 
být změněna celková nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem 
hodnocení.  
 
S) Vyloučení nabídek 
Z hodnocení budou vyloučeny nevhodné nabídky účastníků. Za vhodné nebudou 
považovány nabídky, které jsou v rozporu se zadávací dokumentací. Za nepřijatelné 
nabídky jsou považovány nabídky:  
• nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět 

plnění zakázky, 
• které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než 

na předmět zakázky, pokud nešlo o požadavky formálního charakteru, 
• které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, 
• které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele 

nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou cenou (o tom, zda se jedná o 
neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, rozhodne zadavatel), 

• které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
T) Informace o výsledku výběrového řízení 
O výsledku výběrového řízení budou informování všichni účastníci, kteří podali 
nabídky v řádném termínu pro podání nabídek. 
Výsledek výběrového řízení bude uveřejněn na profilu zadavatele (čl. 1 ZD). Oznámení 
o výsledku výběrového řízení se považuje za doručený všem dotčeným účastníkům 
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 
 
U) Zadavatel si vyhrazuje právo  
• zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy, 
• zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku,  
• zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným z účastníků 
 
 
 

 




