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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO 

ROZSAHU 
  

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu § 6, § 27 a § 31 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů 

a podle „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými 

organizacemi a založenými obchodními společnostmi“.  

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.  

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Název veřejné zakázky: 
Výměna křídel dveří a oprava zárubní ve 2. NP a 3. 

NP 
 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

3. VYMEZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEJÍHO PŘEDMĚTU 
 

Předmětem veřejné zakázky je výměna 19 ks křídel dveří, oprava 19 ks zárubní, výroba 6 ks a oprava 1 ks 

dveřních prahů  v místnostech památkově chráněné budovy Gymnázia Vítězslava Nováka, na adrese Husova 

333, 377 01 Jindřichův Hradec. Dveře a zárubně určené k opravě se nacházejí ve 2. NP a ve 3. NP školy. 

Při výměně křídel dveří i při opravě zárubní je nutné dodržet jednotný design, který byl použit již 

v 1.NP a 2.NP školy. Zejména použití stejného materiálu, odstínu barvy a kování. 

To vše v souladu se závazným statusem prohlášení kulturní památkou dle závazných stanovisek 

Památkového úřadu v Jindřichově Hradci, potažmo v Českých Budějovicích.  

V Příloze č. 7 Zadávací dokumentace jsou přiloženy fotografie stávajícího stavu křídel dveří a v Příloze č. 8 

Zadávací dokumentace jsou fotografie křídel dveří, zárubní a kování v 1. NP. 

 

 

Zadavatel: 
Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, 

příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Husova 333, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ: 60816767 

DIČ: Nemáme 

Osoba oprávněná jednat jménem či  

za zadavatele: 
Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy 

Kontaktní telefon, email: Tel: 380 311 536, vetyskova@gvn.cz 

mailto:vetyskova@gvn.cz
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Čísla místností, u kterých dojde k výměně dveřních křídel a opravě zárubní: 

2.NP: 

• místnost č. 201a – sekretariát vstup  

• kuchyňka vedení školy 

• místnost č. 201 - účtárna – vstup  

• místnost č. 202 - sborovna – vstup 

• místnost č. 203a – zástupce ředitelky  

• místnost č. 211 - kabinet TV 

• WC dívky 

• WC chlapci 

3.NP:  

• místnost č. 300 – laboratoř fyziky 

• místnost č. 305 – učebna 

• místnost č. 306 – učebna 

• místnost č. 307 – učebna 

• místnost č. 308 – učebna 

• místnost č. 309 – učebna IVT 

• místnost č. 310 – učebna 

• WC dívky 

• WC chlapci 

• kabinet fyziky 

• kabinet zeměpisu 

 

Čísla místností, u kterých je potřeba vyrobit nové dveřní prahy: 

2.NP: místnost č. 211 – kabinet TV, WC dívky, WC chlapci 

3.NP: WC dívky, WC chlapci, kabinet zeměpisu 

Oprava dveřního prahu je nutná v místnosti č. 300 – laboratoř fyziky.  

 

Podrobný popis požadovaných prací: 

VÝROBA KŘÍDEL:  

místnost číslo: 
Rozměr 

křídla (cm) 

Orientace 

dveří 
Kování 

Výplň 

 

201a sekretariát 

vstup 
80x220 pravé klika-klika 

Čtyřdílné – 4/4 čiré bezpečnostní 

sklo o síle 6 mm 

Kuchyňka vedení 

školy 
80x220 pravé klika-koule Čtyřdílné – plné 

201 účtárna 

- vstup 
80x220 levé klika-klika Čtyřdílné – plné 

202 sborovna- 

vstup 
80x220 levé klika-klika Čtyřdílné – plné 

203a zástupce 

ředitelky 
80x220 levé klika-klika Čtyřdílné – plné  

211 kabinet TV 80x200 pravé klika-koule Třídílné – plné 
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Na výrobu křídel Zadavatel požaduje použití masivu. Lakování křídel Zadavatel požaduje barvou 

RAL 1013. 

Na všech křídlech dveří musí být usazen zadlabací zámek pro cylindrickou vložku s roztečí 90 mm. 

Zadavatel vyžaduje kování pro jednotnost designu dveří: surová mosaz, rozteč 90 mm pro 

cylindrickou vložku v identickém vzhledu již existujícího dveřního kování v 1.NP a 2. NP.  

Zadavatel trvá na tom, že křídla dveří budou osazeny čtyřmi plně stavitelnými panty s krytkami a 

těsněním po celém obvodu dveří.  

V místnosti č. 211 kabinet TV a v kabinetu zeměpisu jsou pouze 3 panty – dveře se budou osazovat 

na původní kovové zárubně.  

Zadavatel trvá na skleněné výplni dveří z bezpečnostního skla o síle 6 mm. K použitému 

bezpečnostnímu sklu je nutné dodat i potřebný certifikát kvality. 

Součástí zakázky je odvoz a likvidace demontovaných dveří. 

 

VÝROBA DVEŘNÍCH PRAHŮ: 

WC dívky  

2. NP 
80x220 pravé klika-klika Třídílné – plné 

WC chlapci  

2. NP 
80x220 levé klika-klika Třídílné – plné 

300 – laboratoř 

fyziky 
100x220 pravé klika-koule 

Třídílné – 1/3 čiré bezpečnostní sklo 

o síle 6 mm 

305 učebna 100x220 pravé klika-klika 
Třídílné – 1/3 čiré bezpečnostní sklo 

o síle 6 mm 

306 učebna 100x220 pravé klika-klika 
Třídílné – 1/3 čiré bezpečnostní sklo 

o síle 6 mm 

307 učebna 100x220 pravé klika-klika 
Třídílné – 1/3 čiré bezpečnostní sklo 

o síle 6 mm 

308 učebna 100x220 pravé klika-klika 
Třídílné – 1/3 čiré bezpečnostní sklo 

o síle 6 mm 

309 učebna IVT 100x220 pravé klika-klika 
Třídílné – 1/3 čiré bezpečnostní sklo 

o síle 6 mm 

310 učebna 80x220 levé klika-klika 
Třídílné – 1/3 čiré bezpečnostní sklo 

o síle 6 mm 

WC dívky  

3. NP 
80x220 pravé klika-klika Třídílné – plné 

WC chlapci  

3. NP 
80x220 levé klika-klika Třídílné – plné 

Kabinet  

fyziky 
100x220 levé klika-koule Třídílné – plné 

Kabinet  

zeměpisu 
80x200 pravé klika-koule Třídílné – plné 

místnost 

číslo 

Rozměr 

křídla (cm) 

Použitý 

materiál 
Lakování  

Konečná 

montáž 

211 kabinet 

TV 
80x200 masiv 

bezbarvým 

lakem 
ANO 

WC dívky 2. 

NP 
80x220 masiv 

bezbarvým 

lakem 
ANO 
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OPRAVA DVEŘNÍHO PRAHU: 

Oprava dveřního prahu pouze v místnosti č. 300 – laboratoř fyziky. Oprava bude spočívat v přebroušení 

a přelakování stávajícího prahu bezbarvým lakem. 

 

OPRAVA ZÁRUBNÍ: 

Oprava bude probíhat u celkem 19 ks zárubní, 17 ks je dřevěných a 2 ks jsou kovové. Práce budou 

spočívat zejména v opravě poškozených částí, tmelení, broušení, lakování barvou, výměny poškozeného 

kování a výměny pantů.  

Kovové zárubně je nutné přebrousit a opatřit novým nátěrem. Kovové zárubně jsou v místnostech č. 211 

(kabinet TV) a v kabinetu zeměpisu. 

Zadavatel požaduje pro nátěr zárubní použít barvu RAL 1013 pro zachování jednotného designu. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 950 000 Kč bez DPH / 1 149 500 Kč včetně DPH. 

Cena musí zahrnovat použitý materiál, práci, dopravu na místo určení, konečnou montáž a odvoz a 

likvidaci demontovaných dveří. 

V Příloze č. 3 Zadávací dokumentace je přiložen vzorový položkový rozpočet. 

Prohlídka místa plnění před zasláním nabídky je možná v budově školy dne 17.3.2023 v 10:30 hod.  

 

Režim a druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.  

 

Veřejná zakázka bude financována z prostředků školy. 

 

 

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY NEBO JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

 

Smluvní vztahy: Obchodní a jiné smluvní podmínky závazným způsobem vymezující budoucí rámec 

smluvního vztahu mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem budou zapracovány do návrhu Smlouvy 

o dílo, který je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace a tvoří její Přílohu č. 3. Dodavatel doplní 

požadované chybějící údaje, přiloží položkový rozpočet, který vypracoval a bude tvořit Přílohu Smlouvy 

o dílo. Zadavatel předpokládá, že k uzavření smlouvy dojde bez zbytečného odkladu po rozhodnutí 

WC chlapci 

2. NP 
80x220  masiv 

bezbarvým 

lakem 
ANO 

WC dívky 3. 

NP 
80x220 masiv 

bezbarvým 

lakem 
ANO 

WC chlapci 

3. NP 
80x220 masiv 

bezbarvým 

lakem 
ANO 

Kabinet 

zeměpisu 
80x200 masiv 

bezbarvým 

lakem 
ANO 
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Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a splnění všech podmínek stanovených touto zadávací 

dokumentací. 

 

Platební podmínky: Zadavatel požaduje vystavení faktury, která musí mít náležitosti daňového dokladu. 

Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním platebním stykem z účtu Zadavatele na účet Zhotovitele. 

Termín splatnosti faktury bude nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 

Zadavateli. Zadavatel připouští poskytnutí zálohy.  

 

Místo plnění zakázky: budova školy na adrese Husova 333, 377 01 Jindřichův Hradec 

 

Realizace zakázky: Práci je nutné přizpůsobit provozním podmínkám školy. Začátek prací je možný od 

24.6.2023. Termín ukončení prací a předání bude nejpozději do 18.8.2023. 

 

 

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

Účastník výběrového řízení stanoví nabídkovou cenu v celkové výši za celé plnění předmětu veřejné 

zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady 

účastníka spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč). 

Nabídková cena bude uvedena v krycím listě v členění: cena bez DPH, výše DPH, cena včetně DPH. 

Nabídková cena bude uvedena i v návrhu smlouvy. 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 950 000 Kč bez DPH / 1 149 500 Kč včetně DPH. 

Maximální celková cena veřejné zakázky činí: 999 999 Kč bez DPH / 1 209 999 Kč včetně DPH. 

V případě, že by došlo k překročení této celkové nabídkové ceny, bude to považované za nedodržení 

požadavků Zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci a bude to důvodem pro vyloučení účastníka 

z účasti v zadávacím řízení. 

 

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

 
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je účastník, který v nabídce prokáže splnění: 

 
• Základní způsobilosti dle §74 odst. 1 písm. a),b),c),d),e) z.č. 134/2016 Sb.: Účastník prokáže 

splnění předložením originálu čestného prohlášení (Příloha č. 4 zadávací dokumentace), 

podepsané oprávněnou osobou. 

• Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) z.č.134/2016 Sb.: Účastník prokáže 

splnění předložením prostých kopií následujících dokladů: 

Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 

evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání 

nabídky. 

• Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) z.č. 134/2016 Sb.: Účastník prokáže splnění 

předložením originálu čestného prohlášení (Příloha č. 6 zadávací dokumentace), podepsané 

oprávněnou osobou.  

Splnění kritéria se prokáže předložením seznamu významných dodávek, minimálně 3, které poskytnul 

dodavatel za poslední 4 roky před zahájením zadávacího řízení. Významnou dodávkou se rozumí 
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taková, jejímž předmětem je dodávka, která je obdobného charakteru jako je předmět této zakázky 

v minimální hodnotě 450 000 Kč bez DPH / 544 500 Kč s DPH.  

V případě, že byly dodávky provedeny v rámci většího celku či více dodavateli společně, musí být v 

seznamu uvedeno, jaká část celkového objemu se týkala dodavatele. Výše uvedené skutečnosti musí být 

jednoznačně patrné z dokumentů předložených v nabídce. 

 

7.  PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

Hodnoceny budou pouze nabídky, které byly Zadavateli doručeny řádně a včas podle požadavků ve 

výzvě. Nabídky budou posouzeny po stránce formální a věcné úplnosti. 

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena s DPH v Kč. Nabídky budou hodnoceny podle 

jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě kritéria: nejnižší nabídková cena s DPH – váha 100%. 

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč s DPH (tj. za celý předmět plnění 

veřejné zakázky) a jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, ve které bude uvedena nejnižší nabídková 

cena. 

V případě, že nabídková cena, bude u dvou nebo více účastníků výběrového řízení shodná, bude pro 

určení pořadí těchto nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhodující datum a čas podání těchto 

nabídek, kdy dříve podaná nabídka bude předražena později podané nabídce. 

 

8. PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 
 

Nabídka bude podána písemně v českém jazyce. Účastník může podat pouze jednu nabídku. Nabídka 

bude podepsána oprávněnou osobou. 

Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky na adresu Zadavatele. Za včasné doručení odpovídá 

účastník. Pokud nebude nabídka Zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v této výzvě, 

nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží. Zadavatel nabídku podanou 

po uplynutí lhůty pro podání nabídek neotevře a ponechá ji součástí spisu o veřejné zakázce.  

Nabídku lze doručit poštou na adresu: Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova 333/II, 377 01 Jindřichův 

Hradec, nebo osobně na sekretariát školy na adrese: Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova 333, 377 

01 Jindřichův Hradec, každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin. 

Doručená nabídka musí být v řádně uzavřené obálce, která bude opatřena jménem a adresou účastníka a 

označena názvem veřejné zakázky:  

 „Veřejná zakázka – Výměna křídel dveří a zárubní ve 2. NP a 3. NP“ – 

NEOTEVÍRAT  

 

V nabídce účastník předloží:   

1. Vyplněný krycí list nabídky (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) 

Lhůta pro podání nabídek: Od 7.3. 2023 do 30.3. 2023 Hodina: 10:00 
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2. Obsah nabídky, vyplněný položkový rozpočet (Příloha č. 2 zadávací dokumentace) 

3. Doklady prokazující splnění požadavků na kvalifikaci (viz bod 6 zadávací dokumentace) 

a) Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 4 zadávací dokumentace) 

b) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 

c) Prokázání technické kvalifikace (Příloha č. 6 zadávací dokumentace) 

4. Podepsaný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 3 zadávací dokumentace) 

5. Prohlášení statutárního zástupce o akceptaci zadávacích podmínek (Příloha č. 5 zadávací 

dokumentace) 

Další dokumenty dle uvážení uchazeče. 

 

9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

 

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 31.3.2023. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. 

Zadavatel k provádění úkonů pověří komisi. Oznámení o výsledku bude odesláno (v případě, že 

Zadavatel nebude vyzývat k doplnění či zpřesnění nabídky) všem uchazečům ve stejný den. 

 

10. ODŮVODNĚNÍ VE SMYSLU § 6 odst. 4 a § 28 odst. 1 písm. p) až r ) z.č. 

134/2016 Sb. 

 

Podle § 6 odst. 4 ZZVZ je zadavatel při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích 

podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k 

povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 

odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně 

odůvodnit. Zadavatel v souladu s tímto ustanovením uvádí, že vzhledem k povaze a smyslu zakázky 

žádné zvláštní podmínky nestanovuje. Zadavatel požaduje při plnění zakázky dodržovat minimální 

standardy plynoucí z právního řádu. 

 

11. DALŠÍ PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM 

 

• Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo 

odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.  

• Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem. 

• Zadavatel si vyhrazuje možnost změny či doplnění zadávacích podmínek kdykoliv v průběhu 

lhůty pro podání nabídek. Taková změna nebo doplnění bude uchazečům oznámena stejným 

způsobem jako výzva k podání nabídky. Pokud to povaha doplnění nebo změny vyžaduje, 

prodlouží zadavatel současně přiměřeným způsobem lhůtu pro podání nabídek. 

• Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení. Jednotlivé nabídky budou ponechány 

Zadavateli pro jeho potřebu a nebudou uchazečům vráceny. 

• Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení rovněž tehdy, obdrží-li k výzvě pouze jedinou 

nabídku, která je pro něj neakceptovatelná.  

• Účastník je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky. Nedostatečná 

informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek či chybně navržená nabídková 

cena apod. neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo ověření skutečností deklarovaných účastníkem v nabídce, doplnit 

nebo změnit zadávací podmínky shodně pro všechny účastníky a jednat o konečném znění 

smlouvy, vyjma podmínek stanovených v této výzvě a dále takových podmínek, které by měly 

nebo mohly mít vliv na okruh uchazečů 
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• Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny 

obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem 

vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení 

• Účastníci jsou oprávněni po Zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. 

Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě Zadavatele na uvedenou emailovou adresu 

nejpozději 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené 

žádosti není Zadavatel povinen reagovat. Na základě řádně a včas doručené žádosti poskytne 

Zadavatel účastníkovi písemné vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dnů. Vysvětlení zadávací 

dokumentace Zadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným způsobem jako výzvu k podání 

nabídky.  

• Považuje-li účastník část své nabídky za své obchodní tajemství, pro které má zákonné důvody 

pro to, aby toto obchodní tajemství nebylo uveřejněno v souvislosti s povinností zadavatele 

uveřejňovat uzavřené smlouvy na předmět plnění veřejných zakázek, včetně jejich příloh a 

dodatků, musí ve své nabídce takové informace označit a řádně odůvodnit požadavek na jejich 

neuveřejnění. 
 

12. Přílohy 

 

Příloha č. 1 Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 Návrh Smlouvy o dílo 

Příloha č. 4 Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti 

Příloha č. 5 Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek 

Příloha č. 6 Čestné prohlášení o technické kvalifikaci – seznam vybraných dodávek 

Příloha č. 7 Fotografie stávajícího stavu křídel dveří 

Příloha č. 8 Fotografie křídel, zárubní a kování v 1. NP  

 

 

 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 7.3.2023              Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy 
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