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Výzva na zhotovení projektové dokumentace  

a výkon autorského dozoru 

 
Zadavatel: Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace; Komenského 713, 739 61 Třinec  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- odmítnout předložené nabídky, 

- zrušit zadání veřejné zakázky, 

- doplnit zadání veřejné zakázky, 

- smlouvu neuzavřít. 

 

I. Předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro 

Gymnázium, Třinec, příspěvkovou organizaci, se sídlem Komenského 713, 739 61 Třinec, na akci 

„Výměna elektroinstalace“ (dále jen „stavba“). Projektová dokumentace bude řešit výměnu 

elektroinstalace, v rámci níž bude provedena výměna nevyhovujícího osvětlení, zásuvkových rozvodů, 

včetně obvodů jisticích, a výměna rozvaděčů. Obsah a rozsah projektové dokumentace bude 

s objednatelem průběžně konzultován včetně závěrečného projednání před odevzdáním, o čemž bude 

pořízen zápis. 

 

II. Specifikace zakázky:  

Specifikace zakázky je uvedena  v návrhu smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a autorského 

dozoru pro Gymnázium, Třinec, příspěvkovou organizaci na akci „Výměna elektroinstalace“ (dále jen 

„stavba“). 

 

Uchazečům bude umožněna prohlídka místa budoucí stavby, a to dne 18. 3. 2013 v 8.00 hodin se srazem 

před hlavním vstupem do školní budovy na ul. Komenského 713 v Třinci a bude také k dispozici 

projektová dokumentace stávajícího stavu budovy. (Tel.: 558 325 284, 733 782 998; kontaktní osoba: pan 

Jaroslav Sikora) 

 

III. Požadavky stanovené pro zpracování nabídky: 

 

1. Písemný návrh smlouvy respektující návrh smlouvy (viz příloha 1) podepsaný osobou oprávněnou 

podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč 

příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Od návrhu smlouvy se nelze 

odchýlit (v případě, že uchazeč změní návrh smlouvy, nebude jeho nabídka hodnocena). Údaje 

uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. 

V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. 

2. Předložení prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu veřejné 

zakázky (např. živnostenský list), aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku 

uchazeč zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah veřejné zakázky, musí 

prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé. 

3. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění: cena bez DPH, 

DPH a cena celkem včetně DPH, v členění dle návrhu smlouvy. Tato cena bude obsahovat veškeré 

náklady spojené s realizací předmětu plnění zakázky.  



                         

                          Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace  

                          Komenského 713, 739 61  TŘINEC 
                                    
 

tel.: 558 325 284  IČ: 00601390   Bankovní spojení: Komerční banka,pobočka Třinec 

fax: 558 325 284  DIČ: CZ00601390      č. účtu: 18730-781/0100 

ID DS: cvrqybw  email: sekretariat@gymtri.cz  www.gymtri.cz 

4. Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena (tzn. součet ceny za zajištění zpracování projektové 

dokumentace a výkonu autorského dozoru včetně DPH). 

5. Mandatář ve své nabídce předloží seznam nejméně 3 projektovaných staveb obdobného charakteru 

realizovaných za posledních 5 let, včetně uvedení rozsahu a doby plnění, názvu akce, termínu 

realizace, ceny zakázky, investičních nákladů, odběratele, kterému byly služby poskytnuty, a 

kontaktu na osobu odběratele pro ověření referencí. 

6. Projektant ve své nabídce doloží osvědčení o odborné kvalifikaci osoby, která bude odpovědná za 

poskytování příslušné služby doložením prosté kopie dokladu o příslušné autorizaci dle zákona č. 

360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě. 

7. Místo plnění pro výkon autorského dozoru: budova Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace, 

Komenského 713, 739 61 Třinec. 

8. Součástí nabídky bude návrh smlouvy v elektronické podobě, a to na CD-R ve formátu*.doc. 

V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a podepsaným písemným originálem, bude vzat do 

úvahy podepsaný písemný originál. 

9. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 

IV. Pokyny pro nakládání s nabídkou: 

Nabídku v jednom vyhotovení v písemné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD-R 

doručte prosím neprodleně v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém 

horním rohu) a dále označenou: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Takto označenou obálku doručte nejpozději 27. 3. 2013 do 10.00 hod. poštou nebo osobně na adresu: 

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace 

Komenského 713 

739 61 Třinec 

Osobní doručení je možné prostřednictvím sekretariátu školy (pondělí – pátek v době 7.00-15.00 hodin). 

 

Nabídka podaná po tomto termínu nebude zadavatelem zařazena k posouzení a hodnocení.  

 

 

Mgr. Romana Cieslarová 

ředitelka školy 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace se sídlem Komenského 713, 

739 61 Třinec – „Výměna elektroinstalace“ 

NEOTEVÍRAT 


