
M ě s t o  Se z i m o vo  Ú s t í     

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí 
      zastoupené starostou města 

 

Mgr. Ing. Martinem Doležalem 
 

Vyzývá zájemce k podání nabídky na službu 
Veřejná zakázka malého rozsahu - mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. – na stavební práce 

 

„Stavební úpravy tělocvičny 
ZŠ Švehlova 111, Sezimovo Ústí I“ 

 
vedenou pod číslem jednacím  zak. 5/2018- No 

 
zakázka vedena v souladu s ustanovením § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a dále v souladu se schválenými pravidly Rady města Sezimovo Ústí pro zadávání VZMR usn. č. 
360/2016 platnými od 4. 10. 2016. 
 
 
Uchazeči je zaslána tato výzva k podání nabídky na stavební práce  
 

1. Vymezení a předmět plnění veřejné zakázky   
 
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací na zakázku: Stavební 
úpravy tělocvičny ZŠ Švehlova 111, Sezimovo Ústí I. 
Jedná se provedení stavebních prací z důvodu splnění hygienických požadavků KHS, jde především o 
následující stavebně montážní práce: 
- Výměna stávajícího osvětlení haly za nová svítidla, včetně rozvodů elektroinstalace 
- Montáž akustického stropu na samonosném roštu 
- Montáž akustických panelů na stěny haly viz akustická studie 
- Úprava rozvodů ÚT a montáž teplovzdušné jednotky za účelem zvýšení teplotního komfortu v hale 
- Zlepšení tepelně tech. vlastností pomocí tepelné izolace, o kterou bude doplněna stropní konstrukce 
haly. Vše je patrné v přiloženém výkazu výměr a z projektové dokumentace vypracované A-Z EKO ateliér 
Soběslav.  
Dále upozorňujeme, že je možné provést místní ohledání pro upřesnění vstupních údajů. 
Kontakt: Ředitelka ZŠ paní Mgr. Jiřina Havelková  tel.  728 887 223 
Bc. J. Novotný tel. 777 794 884, j.novotny@sezimovo-usti.cz, investice města.  
 

2. Popis veřejné zakázky 
 
Stavební práce budou oceněny a následně provedeny dle přiloženého výkazu výměr navazujícího na 
vypracovanou výkresovou projektovou dokumentaci řešených prostor.  
 
Použité materiály a výrobky uváděné ve výkazu a PD mohou být nahrazeny obdobnými v minimálně 
stejné kvalitě. Následně po dokončení bude zakázka předána zadavateli s předávacím protokolem s 
přílohou příslušných atestů výrobků použitých materiálů a revizními zprávami dokladujícími funkčnost a 
provozuschopnost zařízení technologií.  
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3. Požadavky na obsah nabídky 
 
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací - Stavební úpravy tělocvičny s místem plnění v 
objektu ZŠ čp. 111, která je součástí stavební parcely č. st. 61 - zastavěná plocha a nádvoří, obec a k.ú. 
Sezimovo Ústí. 
Podmínkou účasti ve veřejné zakázce je prokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 
Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 74-75 zákona 
v návaznosti – čestným prohlášením. 

 oprávnění k podnikání pokrývající předmět veřejné zakázky – kopii živnostenského listu 
 výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj dodavatel zapsán; 

Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle zákona zadavatel nepožaduje. 
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 79 předložením 
dokladu o provedení alespoň 3 dodávek stavebních rekonstrukcí obdobných budov. 
 
Dodavatel dále předloží podepsaný návrh smlouvy o dílo se zapracovanými požadovanými podmínkami, 
s navrhovanou cenou, platebními podmínkami a termínem plnění / přiložena elektronicky k výzvě/. 
 

4. Hodnotící kritéria 

 
 cenová nabídka na stavební práce - nepřekročitelná smluvní cena 
 Navrhovaná cena (cena musí být zpracována jak bez DPH, tak včetně DPH) po jednotlivých 

objektech. 
 doba záruky min. 60 měsíců na práci, materiál dle zákona. 

 

5. Předpokládaná cena zakázky  

 
 bez specifikace. 

 

6. Doba plnění zakázky:  

 

75 dní v termínu od 29. 6. 2018 – 31. 10. 2018 / provádění prací dle dohody s vedením ZŠ /. 

 

7. Postup při předávání nabídek 

 
Nabídky je nutno podat v písemné formě poštou nebo osobně v uzavřených obálkách označených 
názvem zakázky a adresou sídla a místa podnikání uchazeče, s uvedením upozornění – „Stavební úpravy 
tělocvičny ZŠ Švehlova 111, Sezimovo Ústí I NEOTVÍRAT!“ do 12. 6. 2018 do 11.30 h. na podatelnu 
Městského úřadu Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí. 

 
Zadavatel veřejné zakázky: 
 
Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí,  
zastoupené starostou města Mgr. Ing. Martinem Doležalem 
IČO: 252 859, číslo účtu 7200005553/8040 Oberbank AG Tábor. 
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Další informace o rozsahu plnění zakázky podá pan Bc. Jan Novotný tel. 381 20 11 40, mob. 777 794 884, 
e-mail: j.novotny@sezimovo-usti.cz, odbor stavebního úřadu, ÚP, ŽP a dopravy. 
 

7. Vyhrazení možnosti zadavatele neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a zrušení zadání zakázky, 
práva zadavatele: 

 

• Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně neuzavřít s žádným uchazečem 
smlouvu s tím, že případné neuzavření smlouvy nebude druhou stranou sankcionováno. Zadavatel je 
oprávněn kdykoliv zrušit zadání veřejné zakázky (i bez udání důvodu). 

• Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky 
zadání a to písemně všem zájemcům shodně. 

• Podané nabídky nebudou uchazečům vráceny. 

• Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů vynaložených na účast v zadávacím řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Sezimově Ústí dne 30. 5. 2018 
          

………………………………………………………….. 
Bc. Jan Novotný 

 investice města Sezimovo Ústí 
 tel: + 420 381 20 11 40 

  pověřen touto investicí 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 

• Výkaz výměr  

• Projektová dokumentace objektu tělocvičny 

• Návrh smlouvy o dílo 
 
 


