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Protokol o zadávacím řízení a specifikace nabídky výběrového řízení – „výzva“ 
 
Název zakázky:  
„Vestavba kanceláří v objektu ZŠ Kamenný Újezd“ 
 
Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu č. 21002 na stavební práce, ZI a EI práce – rekonstrukce prostorů ZŠ a MŠ (vestavba kanceláří). 
 
1. Zadavatel: 
Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd, Plavnická 300, PSČ 373 81, IČO 62537521, zast. Mgr. Romanem 
Rozkošným, ředitelem školy. 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 
Předmětem plnění jsou stavební práce (rekonstrukce) v rozsahu stanoveném dle dohody s investorem – 
vestavba kanceláří. 
Nabídky budou zpracovány oceněním dle specifikace a výkazu výměr (viz příloha). 
Podkladem pro podání nabídky je tato výzva a prohlídka na místě samém. 
Bližší informace o zakázce podá Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy (tel. 777 490 250). 
 
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu: 
Zahájení díla: nejdříve 1. 7. 2021 
Ukončení díla: nejpozději 13. 8. 2021 
Místo plnění: ZŠ a MŠ Kamenný Újezd 
 
4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění: 

 základní údaje o uchazeči 
 výše nabídkové ceny bez DPH a včetně DPH dle popisu a položek dle vzoru v zadání (viz výše) 
 délka záruky za jakost a záruční podmínky 
 SOD dle vzoru zadavatele 

 
5. Platební podmínky 
Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.  
 
6. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena, apod. neopravňuje 
uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek 
výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává 
uchazeč bezplatně.  
 
7. Podání nabídek: 
Zájemci doručí svoji nabídku do kanceláře ředitele ZŠ Kamenný Újezd, Plavnická 300, 373 81 Kamenný Újezd 
osobně, poštou či e-mailem na adresu reditel@zsku.cz, do pátku 30. 4. 2021 do 12,00h. 
 
 
V Kamenném Újezdě, 19. 4. 2021 
 
Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy 
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