
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Komenského 713,  739 61 Třinec 

Tel: 558 325 284, e-mail: sekretariat@gymtri.cz,  www. gymtri.cz 

Výzva k podání nabídky 

1. Zadavatel: 

Název: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 

Sídlo: Komenského 713, 739 61 Třinec 

IČ: 00601390 

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Romana Cieslarová 

Kontaktní osoba: 
(tel., e-mail) 

Mgr. Marian Plucnar 
558 325 284, sekretariat@gymtri.cz 

 

2. Zakázka: 
Název: Vystavení průkazu energetické náročnosti 

školní budovy včetně přístavby na ulici 
Komenského 713, Třinec, Gymnázium, Třinec, 
příspěvková organizace se sídlem 
Komenského 713, 739 61 Třinec 

Předmět (služba /dodávka/ stavební práce): služba 

Popis předmětu zakázky: Předmětem výběrového řízení je vystavení 
průkazu energetické náročnosti budovy školy 
včetně přístavby na ulici Komenského 713, 
Třinec, Gymnázium, Třinec, příspěvková 
organizace se sídlem Komenského 713,     
739 61 Třinec  

Typ: zakázka malého rozsahu 

Datum vyhlášení: 27.03.2013 

Lhůta plnění zakázky: Do 22.04.2013  

Místo plnění zakázky: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, 
Komenského 713, 739 61 Třinec 

 

3. Nabídka: 
Lhůta pro podávání nabídek 
(ukončení příjmu nabídek včetně času) 

4.4.2013 do 12.00 hod. 

Místo dodání/ převzetí nabídky: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, 
Komenského 713, 739 61 Třinec 

Požadavek na formu nabídky: Nabídka musí být zadavateli podána 
v písemné podobě v českém jazyce poštou 
nebo osobně na adresu Gymnázium, Třinec, 
příspěvková organizace, Komenského 713, 
739 61 Třinec v obálce označené „Výběrové 
řízení na vystavení průkazu energetické 
náročnosti budovy“ v levém horním rohu 
označená nápisem „NEOTVÍRAT“ 

Požadavky na obsah nabídky: Nabídka musí obsahovat předmět plnění, 



datum splnění zakázky – to je datum  
vystavení průkazu energetické náročnosti 
uvedené budovy. Uchazeč uvede celkovou 
nabídkovou cenu v členění: cena bez DPH, 
samostatně DPH, cena včetně DPH. 

Požadavky na prokázání splnění základních a 
profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele: 

 Čestné prohlášení o splnění 
základních kvalifikačních 
předpokladů dle §53  odst.1, zákona 
137/2006, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Kopie výpisu z obchodního rejstříku, 
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán 

 Doklad, že uchazeč je energetickým 
specialistou – držitelem oprávnění 
uděleným ministerstvem průmyslu a 
obchodu. 

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

Kontaktní osoba zadavatele (pro prohlídku místa 
plnění a projektové dokumentace): 

Mgr. Marian Plucnar, tel: 602359302 

Varianty nabídek: Zadavatel nepřipouští varianty nabídek 

Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem je ekonomická 
výhodnost nabídky, tedy rozhodující je 
nejnižší nabídková cena. 

 

4. Ostatní ujednání: 
Další podmínky pro plnění zakázky: Smluvní vztah bude upraven smlouvou. 

Pokud nabídka nevyhoví všem výše 
uvedeným požadavkům, bude komisí ze 
zadávacího řízení vyřazena, o čemž bude 
uchazeč zadavatelem bez zbytečného 
odkladu vyrozuměn.  
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré 
náklady související s předmětem plnění 
veřejné zakázky. Celková nabídková cena 
bude stanovena jako cena nevýše přípustná.  

Zadavatel si dále vyhrazuje právo: Odmítnout všechny nabídky, zrušit výzvu, 
ověřit si údaje předložené v nabídce, 
nevracet podanou nabídku.  

 

V Třinci dne 27.3. 2013                                       ……………………………………. 

         Mgr. Romana Cieslarová 

                   Ředitelka školy  


