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VÝZVA 
k podání nabídky a doložení kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku  

 na stavební práce pod názvem: 
 

 „Rekonstrukce, modernizace a rozšíření Základní školy Hradištko, 

stavební objekt na p. st. 13, č.p.33 – přístavba a nástavba“ 
 

Předmět VZ 

Jedná se o změnu dokončené stavby – nástavbu a přístavbu levé části budovy stávající ZŠ. 
V 1.NP vzniknou po úpravách 2 třídy, učebna IT, jídelna s výdejnou jídla, 2 kabinety, hygie-
nické prostor\ úklidová komora, zádveří, chodby se schodištěm a zvedací plošinou do 2.NP, 
2 šatny a 3 sklady. V pravé části budovy v 1.NP bude hlavní vstup do ZŠ, spojovací hala, 
atrium, šatna pro žáky a nová šatna pro učitele, 2 učebny, hygienické prostory, úklidová 
místnost a technická místnost.  
Ve 2.NP  vznikne po úpravách 5 velkých tříd, a 2 malé třídy, jednací místnost, kancelář pro 
vedení školy, kabinet, spisovna, chodba se schodištěm a zvedací plošina a sklad. Po dokončení 
stavby budou obě části v obou podlažích bezbariérově propojeny. 

Předmětem plnění je dále: 

a) dílenská dokumentace vypracovaná s ohledem na náročnost stavby 
b) veškeré zeměměřičské práce nezbytné pro řádné provedení díla 
c) dokumentace skutečného provedení  
d) dokumentace zásad organizace výstavby 
e) dokladová část pro kolaudační řízení 
f) podmínky stavebního povolení dopadající na provádění prací – stavební povolení vydal 

Stavební úřad Městyse Štěchovice pod č.j.: 1732/18/SMS/DSo a nabylo právní moci 

13.7.2018. 
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Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace v celém rozsahu, včetně šifrovacího klíče, je umístěna na profilu 

zadavatele: 

http://hradistko.profilzadavatele.cz/ 

 

NABÍDKY, DLE SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, JE MOŽNO PODAT POUZE ELEKTRONICKY 

PROSTŘEDNICTVÍM NÁRODNÍHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE (NEN , KDE JE OBEC 

HRADIŠTKO VEDENA V REGISTRU ZADAVATELŮ (viz odkaz níže) 

https://nen.nipez.cz/registrzadavatelu/registrzakladniudajezadavatelem-

440829420/registrzakladniudaje-440829420 

Upozorňujeme, že pro podání nabídky v NEN musí být uchazeč v tomto registru 

registrován. 

Lhůta pro doručení nabídek:  

a) končí:                                                             6. března 2019 v 16:00 hodin 
 

Prohlídka staveniště 

Zadavatel stanovil termín prohlídky staveniště takto:  
25. února 2019 ve 14:00 hodin; sraz před Základní školou – místem stavby 

 

Hodnotící kritéria a jejich váhy jsou tato: 

nabídková cena ………………………………………………………….. 80 % 

doba plnění …….……………….………………….……………………. 20 % 

Hodnocena je nabídková cena  bez  DPH. 
 
Předpokládaná výše nabídkové ceny: 

Předpokládaná cena zakázky bez DPH činí 26 500 000,- Kč.  

Maximální lhůta plnění: 

Stavba bude prováděna ve dvou etapách: 
Dodavatel provede I. etapu nejpozději do 16. srpna 2019 včetně revizních zpráv, prohlášení o 

shodě a dalších listin, které jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro užívání této I. 

etapy. Dodavatel provede celý rozsah předmětu této VZ (rozsah díla dle uzavřené SOD) 

nejpozději do 13. prosince 2019. 

 
 

http://www.hradistko.cz/
http://hradistko.profilzadavatele.cz/
https://nen.nipez.cz/RegistrZadavatelu/RegistrZakladniUdajeZadavateleM-440829420/RegistrZakladniUdaje-440829420
https://nen.nipez.cz/RegistrZadavatelu/RegistrZakladniUdajeZadavateleM-440829420/RegistrZakladniUdaje-440829420
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Obchodní podmínky: 
Obchodní podmínky jsou vypracovány v závazné formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastník 
pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, tj. vlastní identifikační údaje, 
smluvní cenu, termíny plnění a další údaje, jejichž doplnění Obchodní podmínky předpoklá-
dají.  
    

18. února 2019 

        

       Radka Svobodová 
        starostka obce 

http://www.hradistko.cz/

