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Zadávací dokumentace  
  

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem: 
 

„Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace 
Základní školy Hlučín, Hornická 7 – pavilon D“ 

 
  

1. Identifikační údaje zadavatele:  
  
Název:             Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 
IČO:                75027119 
DIČ:                CZ75027119 
Adresa:            Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín 
Zastoupeno Mgr. Martinem Frankem, ředitelem školy 
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín 
Č. účtu:            1850404399/0800 
Oprávněná osoba jednat ve věcech smluvních:  Mgr. Martin Franek, ředitel školy 
Oprávněná osoba jednat ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, investiční technik 
Odboru investic Města Hlučín 
 
2. Způsob zadání zakázky: 
 
Zakázka není zadávána v zadávacím řízení podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (viz § 31 zák. č. 134/2016 Sb.). 
 
3. Vymezení předmětu zadávané zakázky 
 
Předmětem této zakázky je realizace akce „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé 
elektroinstalace Základní školy Hlučín, Hornická 7 – pavilon D“. Projektová 
dokumentace elektroinstalace počítá s kompletní rekonstrukcí elektroinstalace v celém 
objektu základní školy, která bude probíhat celkem v sedmi etapách. Předmětem zadávané 
zakázky je druhá etapa – pavilon D dle níže uvedeného popisu. 
 
Silnoproudá elektroinstalace: 
Začíná výměnou podružného rozvaděče na pavilonu D.  
Součástí druhé etapy je vytvoření nového požárního podhledu a to dle výkresů půdorysů 
požárních SDK konstrukcí.  

- demontáž stávající elektroinstalace   
- dodávku a montáž podružných rozvaděčů na pavilonu D (ozn. RPD1, RPD2) 
- dodávku a montáž veškerých světelných, zásuvkových a jiných rozvodů napájených 

z výše uvedených podružných rozvaděčů   
-   dodávku a montáž osvětlovacích soustav umělého osvětlení 
-   dodávku a montáž nouzového a protipanického osvětlení  
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Slaboproudá elektroinstalace: 
- dodávka a montáž strukturované kabeláže 
- dodávka a montáž elektrické požární signalizace 
- dodávka a montáž poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 
- dodávka a montáž kamerovému systému 
- dodávka a montáž systému videotelefonu 
- dodávka a montáž školnímu rozhlasu a jednotnému času 
- dodávka a montáž kabelových tras pro slaboproudé systémy 

 
Stavební práce: 

- demontáž provizorního SDK podhledu v 1. podlaží na pavilonu D 
- vybudování nových sádrokartonových podhledů 
- vyspravení omítek 
- výmalba – dle stávajícího barevného provedení 

  
Projekt neřeší: 

- dodávku a montáž ochrany před bleskem vč. uzemnění (stávající) 
 
Výše uvedené je řešeno podrobněji v technické specifikaci silnoproudé a slaboproudé 
elektroinstalace včetně stavební úprav, které jsou nedílnou součásti této zadávací 
dokumentace. 
 
Podrobný rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci s názvem Rekonstrukce 
silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Základní školy Hlučín, Hornická 7 – pavilon D, 
části  

- Slaboproudé rozvody – pavilon D 
- Silnoproudé elektroinstalace – pavilon D 

zpracovanou Kamilem Krátkým – Projektování elektrických zařízení z prosince 2018, která je 
nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek. 
 
Součástí díla je rovněž: 

 

Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 
o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, popř. 
dalších příslušných právních předpisů a norem. 
 
Součástí díla je dále: 

a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajištěna splněním příslušných 
technickoorganizačních opatření. Během stavby a následného provozu, obsluhy 
a údržby elektrických zařízení je nutno dodržovat příslušné právní předpisy a normy. 

b) Zabezpečení staveniště proti šíření prachu a před znečištěním. 
c) Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. 

d) Zajištění denního úklidu přístupové cesty ke staveništi. 
e) Zajištění dopravní obslužnosti pro hasiče, záchrannou službu a policii ČR, zajištění 

oprávněných požadavků majitelů přilehlých nemovitostí, zajištění bezpečnosti 
staveniště a zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti chodců a vozidel na přilehlé 
komunikaci atd. 

f) Vedení stavebního deníku.  
g) Dodání veškerých dokladů, atestů, certifikátů použitých materiálů ke kolaudaci stavby 

a dokladů provedených zkoušek a měření, které jsou specifikovány v projektové 
dokumentaci. 

h) Dodání dokumentace skutečného provedení díla (stavby). 
i) Písemné předání a převzetí díla vč. odstranění vad a nedodělků včetně dodání dokladů 

použitých materiálů (technické listy, atesty, prohlášení o shodě atd.) a dokladů 
použitých zařízení (návody k obsluze a údržbě). 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
  

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 
Slaboproudé rozvody – pavilon D:        1 550 000,-  Kč bez DPH 
Silnoproudé elektroinstalace + stavební práce:             1 400 000,-  Kč bez DPH 
                ----------------------------------- 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky   2 950 000,- Kč bez DPH 

 
 
4. Doba a místo plnění: 
 
Dobu plnění uchazeč uvede v návrhu smlouvy o dílo takto:      
 
Předání staveniště: 7. 7. 2020 

Zahájení provádění díla: dnem předání staveniště  

Dokončení provádění díla: nejpozději do 22. 8. 2020 
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Místo plnění: Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková 
organizace 

 
5. Platební podmínky a další podmínky plnění veřejné zakázky: 
 

a) Dílo je provedeno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. 
b) Úhrada ceny za dílo bude provedena takto:  

Pokud nemá předané dílo vady a nedodělky, úhrada celkové ceny za dílo bude 
uskutečněna po protokolárním předání a převzetí díla.  
Pokud má předané dílo vady a nedodělky, úhrada 90% ceny za dílo bude uskutečněna 
po protokolárním předání a převzetí díla. Úhrada 10% ceny díla (pozastávka) bude 
uskutečněna po odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem a podpisu protokolu 
o odstranění vad a nedodělků.  

c) Úhrada ceny za dílo, resp. její příslušné části bude provedena na základě faktur 
vystavených zhotovitelem. Zhotovitel vystaví faktury do 5 dnů od protokolárního 
předání díla, popř. od podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků a doručí je 
objednateli nejpozději do 2 dnů od jejich vystavení. 

d) Lhůta splatnosti faktur činí 60 dnů ode dne jejich vystavení. 
e) Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla je stanovena na 5 000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení. 
f) Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad a nedodělků 

v záruční lhůtě je stanovena na 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
g) Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba bude činit min.  

60 měsíců počínaje předáním a převzetím díla a odstraněním všech vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu díla.  

h) Zálohy na cenu za dílo nebudou objednatelem poskytovány. 
i) Zadavatel připouští plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů. Zadavatel 

je oprávněn vyloučit z plnění veřejné zakázky subdodavatele, u něhož má důvodné 
pochybnosti o řádném plnění veřejné zakázky. Subdodavatelské schéma bude součástí 
nabídky. 
 

6. Předání zadávací dokumentace: 
 

a) Výzva uchazečům k podání nabídky bude zaslána doporučeným dopisem spolu se 
zadávací dokumentací na CD nosiči 

b) Uchazečům, kteří získají informaci o výběrovém řízení na internetových stránkách 
Základní školy Hlučín, Hornická 7 - http://zshornicka.cz, bude zadávací dokumentace 
předána na vyžádání.  

 
7. Organizace soutěže: 
 

a) Zadávací podmínky jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci vč. jejích příloh. 
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b) Výzva uchazečům k podání nabídky bude zaslána doporučeným dopisem. Zájemci se 
mohou do soutěže přihlásit také na základě informací uveřejněných na  
http://zshornicka.cz 

c) Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 7. 5. 2020 v 10:00 hodin se srazem účastníků 
na místě samém.  

d) Případné připomínky a požadavky na vyjasnění předané zadávací dokumentace zašle 
uchazeč na e-mailovou adresu hlucin@zshornicka.cz nejpozději do 13. 5. 2020,  
10:00 hodin a vyjasnění bude zadavatelem písemně sděleno všem uchazečům.  

 
8. Způsob předání nabídky: 
 
Nabídka v  uzavřené, neprůhledné obálce bude z rubové strany na uzavření zabezpečena proti 
neoprávněnému otevření (např. opatřena razítkem zpracovatele nabídky nebo přelepem 
s razítkem atp.) a z líce zřetelně označena názvem a adresou uchazeče a textem 

„NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ - „Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé 
elektroinstalace Základní školy Hlučín, Hornická 7 – pavilon D“. 

a) Bude podána nebo doručena na adresu: Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres 
Opava, příspěvková organizace, nejpozději dne 21. 5. 2020 do 12:00 hodin.  

b) Nabídky podané po tomto termínu nebudou do soutěže přijaty a nebudou hodnoceny. 
c) Obálky poškozené, otevřené nebo označené v rozporu se zadávacími podmínkami 

nebudou do soutěže přijaty a nebudou hodnoceny. 
 

9. Obsah nabídky: 
 

Nabídka bude obsahovat následující: 

a) Nabídka včetně všech příloh a dokladů bude zpracována v českém jazyce. 
b) Písemný návrh smlouvy o dílo respektující předmět zakázky – čl. 3 a podepsaný 

osobou oprávněnou. Obsahem smlouvy o dílo bude rovněž doba plnění díla tak, jak je 
požadováno v čl. 4. Ve smlouvě o dílo bude uvedena splatnost faktur 60 dnů od 
vystavení a bude uvedena záruka za jakost díla. Návrh smlouvy o dílo, který bude 
součástí nabídky, bude zpracovaný v souladu s návrhem smlouvy o dílo, který je 
součástí této zadávací dokumentace, a budou v něm doplněny pouze údaje požadované 
zadavatelem a podpis uchazeče, resp. osoby oprávněné za uchazeče.  

c) Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v české měně bez DPH a vč. 
DPH a bude obsahovat veškeré náklady spojené s předmětem zakázky.  

d) V návrhu smlouvy o dílo bude obsaženo ujednání: smluvní strany se dohodly, že za 
nedodržení termínu provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu, a to 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

e) Harmonogram plnění  bude zohledňovat požadavky zadavatele na zahájení plnění  
(7. červenec 2020) a dokončení plnění (max. 22. srpen 2020). Harmonogram musí být 
členěný minimálně na týdny s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání realizace 
díla (ve dnech).       

f) Subdodavatelské schéma 
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g) Oceněný výkaz výměr v tištěné podobě, podepsán oprávněnou osobou uchazeče.  
h) Oceněný výkaz výměr v digitální podobě na CD nosiči. 
i) Prokázání kvalifikačních předpokladů – výpis z obchodního rejstříku (pokud je 

firma v OR zapsána), doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu 
zakázky (výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list – provádění staveb 
vč. jejich změn), doklad osvědčující odbornou způsobilost.  

 
Dále dodavatel prokáže kvalifikaci předložením níže uvedených prohlášení či potvrzení: 
  

� dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (prokazuje se 
předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani 
čestným prohlášením), 

� dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
(prokazuje se čestným prohlášením), 

� dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (prokazuje se potvrzením příslušného 
orgánu či instituce) 

� vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh 
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů (prokazuje se čestným prohlášením) 

 
Splnění kvalifikačních předpokladů podle výše uvedených bodů lze rovněž prokázat 
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje jednotlivé 
dokumenty.  

 
Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče musí prokazovat splnění požadovaných 
kvalifikačních předpokladů nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího 
řízení a postačí předložit jejich prosté kopie, kdy zadavatel si vyhrazuje právo na 
předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy.  
 
Budou doloženy reference o obdobných zakázkách – min. 2 referenční stavby s minimální 
hodnotou 1 000 000,- Kč bez DPH, ne starší 3 let. 

 
10. Hodnotící kritéria: 
 

Kritériem pro výběr zhotovitele bude celková nejnižší nabídková cena bez DPH.  
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11. Vyhodnocení nabídek: 
 
a) Vyhodnocení nabídek proběhne dne 21. 5. 2020 v 13:00 hodin bez účasti uchazečů. 

Výběrová komise provede kontrolu neporušenosti obálek. Obálky poškozené, otevřené 
nebo označené v rozporu se zadávacími podmínkami nebudou otevřeny a budou 
vráceny uchazečům. Rovněž obálky nabídek doručené po termínu podání nebudou 
otevřeny a budou vráceny zpět uchazečům.  

b) Dále výběrová komise provede kontrolu úplnosti nabídek a do zápisu uvede 
požadovaná hodnotící kritéria. 

c) Výběrové komise vyhodnotí podané nabídky a určí pořadí uchazečů.  
d) Pořadí uchazečů předloží Radě města Hlučína k rozhodnutí o výběru.  

 
12. Jako zadavatel si vyhrazujeme právo: 

 
a) nepřipouštět variantní řešení nabídky 
b) v průběhu zadávacího řízení změnit jeho podmínky 
c) odmítnout všechny nabídky nebo zrušit zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu až do 

uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to bez udání důvodů, neuzavřít 
smlouvu s žádným uchazečem. O případném zrušení výběrového řízení budou všichni 
uchazeči informováni. 

d) nevracet uchazečům podané nabídky 
e) neposkytovat uchazečům náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží v souvislosti se 

svou účastí v zadávacím řízení 
f) vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky 
g) o smlouvě o dílo dále jednat a upřesnit její konečné znění 

 
Přílohy:  1. Projektová dokumentace vč. výkazu výměr 
     2. Návrh smlouvy o dílo  
                 
 
 
V Hlučíně, dne 28. 4. 2020 
 
        ------------------------------------- 

          za zadavatele 
               Mgr. Martin Franek 
                                                                                                              ředitel školy 
 


