
   

                                                                                                     

 

Výzva 
k předložení nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu 
 

Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838  
 jako veřejný zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

s názvem: 

 
Zpracování projektové dokumentace na stavbu 

Realizace úspor energie-Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 
 
 
 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 

Název:    Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 
Sídlo:    Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ:     00498874 
Zastoupen:    Mgr. Lenkou Podzimkovou, ředitelkou školy 
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je:  Libuše Müllerová 

tel.: 465 521 292  
e-mail: mullerova@ szsuo.cz 

 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele energetického posudku, 
dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace v rozsahu dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu a dále v rozsahu dle § 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
 
3. Zadávací dokumentace 
 
Zadávací dokumentace je přílohou této výzvy. 
 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídky 
 
Lhůta pro podání nabídky je stanovena na den 26. 6. 2015, do 10.00 hod. Místem pro 

podání nabídky je: 
Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 

 
Způsob podání nabídky: osobní doručení či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
na výše uvedené místo pro podání nabídky.  

 
Nabídka uchazeče musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Realizace úspor energie-Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí, 
nápisem: „NEOTEVÍRAT!“ a obchodním jménem a adresou uchazeče.  
Obálka bude zapečetěna proti neoprávněné manipulaci! 

 
 
 



                                                                                                     

 

 
5. Požadavky na zpracování nabídky 

 
Nabídka musí obsahovat zejména identifikační údaje dodavatele, návrhy smluv podepsané 
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, doklady prokazující splnění 
kvalifikačních předpokladů uchazeče. 
Nabídka musí být zpracována v  českém jazyce.  
 
6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni  
 
Je stanovena v délce 60 dní. 
 
7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 
Jsou součástí zadávací dokumentace. 
 
8. Údaje o hodnotících kritériích 

 
Jako kritérium pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
 
9. Zadavatel má právo kdykoliv bez udání důvodu zadávací řízení zrušit. 

 
10. Zadavatel informuje uchazeče,  

 
že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, s výjimkou § 6 a § 38, který je použit přiměřeně. 
 
V Ústí nad Orlicí, dne 9. 6. 2015   
 
 
 
 

 

 

  
  
  
 


