
 

Veřejná zakázka - Rekonstrukce elektrických rozvodů budovy D školy 

 
 
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 
ve zjednodušeném podlimitním řízení  
  

 

Vážený pane / Vážená paní,  

jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností, si Vás dovoluji jménem 

zadavatele Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, 

Hybešova 53, na základě ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách), vyzvat jako 

dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce k vypracování a k podání 

nabídky do tohoto řízení a dále k prokázání splnění kvalifikace.  

Zadavatelem je Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, 

Boskovice, Hybešova 53, která je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, a je 

veřejným zadavatelem definovaným v ust. § 2, odst. 2, písm. c) zákona. 
 

Tato veřejná zakázka je zadávána v  souladu s ustanovením § 25 písm. b) zákona o 

veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení. 

 

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.180.071,-- Kč včetně DPH, tj. 

4.281.051,- Kč bez DPH. 

Zadavatel upozorňuje, že uvedené finanční údaje jsou maximální a zadavatel nemá 

žádné další volné finanční prostředky. 

 

 

Informace o předmětu veřejné zakázky 
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce elektrických rozvodů budovy D školy“ 

 

 

Stručný textový popis veřejné zakázky:  
Předmětem plnění této veřejné zakázky je Rekonstrukce elektroinstalace v budově D 

Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy, Boskovice, Hybešova 

53.  

Podrobněji je předmět veřejné zakázky definován v zadávací dokumentaci a jejích 

přílohách.  

 
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky  

Název CPV 

Elektroinstalační práce 45310000-3 

 
 
Místo plnění/realizace: 
Boskovice - ZÚJ 581372 
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Identifikační údaje o zadavateli: 
Název zadavatele:   Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, 

Boskovice, Hybešova 53  

Sídlo:    Hybešova 53, 680 01 Boskovice 

Právní forma:   příspěvková organizace 

IČ:    62073516 

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat:  Mgr. Pavel Vlach 

Telefon/fax:        

E-mail:        
 

Osoba pověřená činnostmi zadavatele: WebSport & Consulting service s.r.o. 

Se sídlem: Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice  

IČ: 29277825 
E-mail: budis@sport-tex.cz 

 

 

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci: 
Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci na profilu 

zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html   

 
 
Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentaci, kontaktní osoba: 

Mgr. Martin Budiš, budis@sport-tex.cz, tel. +420 608 437 535, Dr. Svěráka 13, 68001 

Boskovice, který zajistí odpovědi na případné dotazy uchazečů.  

 

 

Prohlídka místa plnění 
Zadavatel umožňuje všem uchazečům zúčastnit se prohlídky místa budoucího plnění, 

která se uskuteční dne 22.04.2013 od 13:00 hod. na adrese zadavatele před hlavním 

vstupem do objektu. Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z důvodů bezpečnosti 

zúčastnit maximálně dva zástupci za každého uchazeče o veřejnou zakázku. Účast na 

prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců uchazeče o veřejnou 

zakázku. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů se 

stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. 

 

 

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky: 
datum:  07.05.2013               hodina: 10.00 hod 

 
 
Adresa pro podání nabídky:  
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 

53.  
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Elektronické podání nabídky: 

Neumožňuje se. 

 
 
Délka zadávací lhůty 
Dodavatel je, v souladu s ustanovením § 43 zákona o veřejných zakázkách vázán svou 

nabídkou po dobu 120 dnů. 

 

 
Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami 
datum:  07.05.2013     hodina: 10.00 hod. 

 
 
Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:   
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 

53, Boskovice.  

Při otevírání obálek mají právo být přítomni kromě zadavatele a členů komise také 

zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností a dodavatelé, kteří svoji 

přítomnost potvrdí v prezenční listině.  

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů jsou uvedeny v textové části 

zadávací dokumentace včetně způsobu jejich prokázání. 

 

 

Další podmínky zadavatele 

Nabídky budou podávány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi 

zadavatelem a dodavateli bude probíhat v českém jazyce.  

Zadavatel si v souladu s ust. § 60 odst. 2 ZVZ, ust. § 76 odst. 6 ZVZ a § 81 odst. 4 zákona 

vyhrazuje komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných 

zakázkách. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně 

doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek. 

Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím 

řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky. 

 

 

Variantní nabídky 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

 

 

 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html
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Kritéria pro hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek bude provedeno dle § 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena 

bez DPH. 

 

 

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.  

 

 

 

V Boskovicích dne 12.04.20130 

 

 

 

 ……………………………………… 

Mgr. Martin Budiš   

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností  

 


