
Výběrové řízení na opravu a zateplení střechy 

 Matičního gymnázia v Ostravě 

 

Věc: Výzva k podání cenové nabídky 

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace (dále jen zadavatel) vyzývá k podání 

cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce střech budov 

A a B“ Matičního gymnázia v Ostravě (dále jen „zakázka“). 

1. Vymezení předmětu a místa plnění zakázky 

 Jedná se o střechu pavilonu A+B a spojovacího krčku v areálu Matičního gymnázia na 

ul. Dr. Šmerala 25 v Ostravě 

 Rozměry střech jsou: budova A = 48 x 13 m, budova B = 27,5 x 10 m, 

krček = 63 x 2,5 m (včetně zastřešení na budově A) + oprava vnitřních kanalizačních 

svodů 

2. Doba plnění zakázky 

 Nezávazná prohlídka střechy se koná dne 24. 6. 2009 v době od 9.00 do 12.00 hod. 

 Předání projektové dokumentace zájemcům: 24. 6. 2009 v době od 9.00 do 12.00 hod. 

 Termín zahájení opravy: zahájení bude uskutečněno nejpozději 10 dnů od uzavření 

smlouvy o dílo 

 Termín dokončení opravy: termín ukončení nejpozději 30. 10. 2009 (termín navrhne 

uchazeč ve smlouvě o dílo) 

3. Cenová nabídka musí obsahovat 

 základní údaje o uchazeči na realizaci veřejné zakázky (dále jen uchazeč), ověřené 

kopie živnostenského oprávnění, ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku  

 ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou dodavatelem (na pojistné plnění minimálně 5 mil. Kč) 

 doplněný položkový rozpočet členěný dle projektové dokumentace, cenu celkem 

včetně DPH 

 dobu plnění zakázky, délku záruky na jakost a záruční podmínky 

 reference o obdobných prováděných akcích za poslední dva roky 

 návrh platebních podmínek 

 

 

 

 



 

4. Lhůta pro podání nabídek 

Nabídka musí být doručena osobně nebo poštou nejpozději 29. 6. 2009 (do 12.00 hod.). 

5. Místo a způsob podávání nabídek 

Nabídky budou podávány v písemné formě poštou nebo osobně na podatelně Matičního 

gymnázia v Ostravě v uzavřené obálce s označením „Rekonstrukce střech budov A a B“ 

v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hod. (do 29. 6. 2009). 

6. Název a sídlo zadavatele 

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 

Dr. Šmerala 25 

728 04 Ostrava 

 

telefon: 596 116 239, 596 116 238 

e-mail: info@mgo.cz, janeckova@mgo.cz 

7. Další ustanovení 

 zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky, popř. výzvu zrušit bez 

náhrady a bez udání důvodu 

 zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky 

 v řízení o výběru veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje dle zákona 

č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 vítězný uchazeč obdrží rozhodnutí zadavatele 

 nedokončenou zakázku není objednatel povinen převzít 

 náklady na zpracování cenové nabídky nese uchazeč 

 uchazeč doplní vybrané údaje do návrhu smlouvy o dílo 


