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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

ZADAVATEL: 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, 
Koterovská 85 

SÍDLO: Koterovská 85,  326 00 Plzeň 

  IČ: IČO: 49774301, DIČ: CZ 49774301 

ZASTOUPENÝ: Ing. Naděžda Mauleová, MBA, ředitelka školy 

Kontaktní osoba – 
administrátor 
poptávkového řízení: 

Mgr. Renata Jenšíková , e-mail: jensikova@spseplzen.cz 
tel.: 377 418 011 

Umístění výzvy: 
https://www.spseplzen.cz/o-skole/uredni-deska/ 

NÁZEV ZAKÁZKY 

Realizační projektová dokumentace na systém aktivního větrání s rekuperací 
pro 5.1.b_Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE Plzeň (1. vyhlášení) 

Řešené objekty: 
Budovy školy: pavilon č.1, pavilon č.2, pavilon č.3, pavilon dílen, objekt tělocvičen  

Zakázka malého rozsahu na služby  
Projekt bude realizován za podpory strukturálního fondu Evropské unie v rámci  

100. výzvy MŽP z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 
 

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou zakázku. Tato 
Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky. 

LHŮTA PRO PODÁNÍ 
NABÍDEK: do 12.04.2019, do 12:00 hod. 
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1. PŘEDMĚT  ZAKÁZKY 

Předmětem zakázky je vyhotovení realizační projektové dokumentace (RPD) ve stupni pro: 

- realizaci stavby včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů 
oceněných a neoceněných (slepých) soupisů prací a výkazů výměr. Zhotovitel je povinen 
řídit se technickým zadáním a Energetickým posouzením, které jsou  přílohami Zadávací 
dokumentace, a respektovat a dodržet požadavky pro 100. výzvu Ministerstva životního 
prostředí - OPŽP 2014 — 2020 vč. požadavků vyhl. č. 410/2005 Sb. na dodržení kvality 
ovzduší v objektech pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých;  
 

- výběr dodavatele. 

 

Součástí předmětu díla je zejména, ale nejen: 

- zaměření a zpracování dokumentace stávajícího stavu všech objektů včetně pasportizace 
otopného systému;  
 

- celkový nárůst elektrické potřeby nesmí vyvolat nutnost celkového posílení stávajících 
elektrorozvodů; 
 

- zpracování dokumentace pro výběr dodavatele. Tato  bude následně sloužit jako příloha 
zadávací dokumentace pro výběrové  řízení na zhotovitele stavby, vč. zpracování 
podrobného soupisu prací, výkazu výměr a rozpočtu v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. PD 
musí řešit posouzení stávající otopné plochy v souvislosti s novými tepelně technickými 
vlastnostmi stavebních konstrukcí, hydraulické vyvážení otopného systému a výpočet 
nového tepelného spádu topné vody, návrh větrání jednotlivých místností dle požadavků 
vyhl.  č. 410/2005 Sb. a metodického pokynu MŽP — OPŽP 2014-2020 — požaduje se 
rekuperační systém. RPD bude obsahovat posouzení celkového odběrového diagramu 
elektrické energie s ohledem na instalaci nových rekuperačních jednotek; 
 

- RPD musí respektovat požadavek, aby navržená technologie VZT s rekuperací měla řídicí 
systém, který bude schopen automatického provozu (vytápění a větrání objektů školy v 
návaznosti na její provoz). Tento systém musí umožňovat sledování všech veličin pro 
provoz energetického managementu a bude aktivně spolupracovat se SW Bakalář (SW 
pro řízení provozu školy). Řídicí systém musí být ověřen praxí a dodavatel musí mít z sebou 
minimálně jednu úspěšnou a ověřitelnou aplikaci ve školství (doložení reference); 
 

- návrh techniky a technologie větrání s rekuperací musí respektovat výstupy 
Energetického posouzení vypracovaného pro účel podání „Žádosti o dotaci“ – naplnění 
indikátorů; 
 

- bez výslovného souhlasu zadavatele, nesmí dílo obsahovat žádná doporučení a 
požadavky, které by vedly  k nutnosti nákupu licencí a jakýchkoliv licenčních poplatků; 
 

- zajištění inženýrské činnosti a získání potřebných stanovisek dotčených orgánů a případné 
projednání se stavebním úřadem. Vybraný dodavatel PD je povinen prověřit rozsah 
nutných vyjádření, stanovisek a případných povolení k realizaci stavby a tyto zajistit; 
 

- součástí nabídky bude také  výkon autorského dozoru stavby po celou dobu realizace 
předmětné stavby prováděné na základě RPD vypracované zhotovitelem; 

 



 

3 
 

- poskytování součinnosti při realizaci stavby a aktivní spolupráce s technickým dozorem 
investora a koordinátorem BOZP; 

 
- součinnost při výběru zhotovitele stavby — kontrola soupisu prací v nabídkách; 
 
- součástí díla bude i spolupráce a plnění požadavků  technického dozoru investora a 

koordinátora Operačního programu životního prostředí pro kompletaci dokumentace pro 
žádost o vyplacení dotace a administraci projektu; 

 
- zhotovitel zpracuje RPD tak, aby budoucí dílo bylo  na nejvyšší možné technické úrovni, 

spolehlivé a celkově kvalitní. Zároveň je zhotovitel povinen navrhovat taková řešení, aby 
rozpočtové náklady budoucí stavby nepřekročily limit, který je uveden v „Žádosti o dotaci“ 
na tuto stavbu.  

 

TERMÍN PLNĚNÍ 

S ohledem na termín ukončení 100. výzvy MŽP z Operačního programu Životní prostředí 2014-

2020 objednatel požaduje zpracování a předání neoceněného i oceněného podrobného výkazu 

výměr se soupisem dodávek a prací nejpozději do 24.05.2019. Kompletní dokončení 

projektových prací  je zhotovitel povinen provést nejpozději do 31.07.2019. 

 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

 

Do 400.000 Kč bez DPH. 

 

MÍSTO PLNĚNÍ 

Projektové práce budou provedeny pro areál budov VOŠ a SPŠE  Plzeň, Koterovská 85, jedná se o 

budovy p.č. 2688/25, 2688/26, 2688/27, 2688/28, 2688/73 v  k. ú. Plzeň 721981. 

 

ZÁRUKA 

Záruka za dílo platí po dobu technické životnosti projektovaných technických a technologických 

zařízení.  Předání díla musí být bez vad a nedodělků. 

Podpis předávacího protokolu díla neznamená, že dílo je kompletní a bez vad a nedodělků.  Neboť až 

v průběhu realizace díla dle tohoto RPD se ověří kompletnost a bezchybnost díla. 

 

CPV KLASIFIKACE  
71240000-2 (Architektonické, technické a plánovací služby);  

71320000-7 (Technické projektování);  

71300000-1 (Technicko-inženýrské služby). 
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2. POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST/KVALIFIKACI 

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 

Účastník poptávkového řízení předloží prohlášení, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou 
osobou dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci, jejíž originál 
bude přiložen do nabídky. 

V prohlášení účastník uvede, že se seznámil se všemi zadávacími podmínkami, jsou mu jasné a 
srozumitelné. 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 

Účastník poptávkového řízení (nabízející) předloží k prokázání profesní způsobilosti: 

- výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence prokazující jeho evidenci v soustavě 
ekonomických subjektů  působících  na území ČR (prostá kopie dokladu); 
 

- výpis z veřejné části živnostenského rejstříku — požadováno oprávnění k podnikání v 
rozsahu odpovídajícímu předmětu této zakázky pro obor činnosti: Projektová činnost 
ve výstavbě (prostá kopie dokladu); 

 
- Osvědčení udělené dle zákona č. 360/1992 Sb. (zákon o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě), ve znění pozdějších předpisů, minimálně a současně pro: 

- jednoho autorizovaného technika či autorizovaného inženýra pro obor 
technika prostředí staveb specializace elektrotechnická zařízení,  

- jednoho autorizovaného technika pro obor prostředí staveb specializace 
vytápění a vzduchotechnika či autorizovaného inženýra pro obor technika 
prostředí staveb, specializace technická zařízení; 
  

- tyto oprávněné osoby  budou garantovat technickou a ekonomickou kvalitu návrhu 
technického řešení a provedení projektové dokumentace a za jejich kvalitu práce ručí 
nabízející; 
 

- uvedené obory osvědčení dle zák. č. 360/1992 Sb. nelze nahradit jiným oborem. 
Nedoložení těchto konkrétních osvědčení by znamenalo nesplnění profesní kvalifikace a 
bylo by důvodem k vyloučení účastníka za zadávacího řízení; 
 

- originál čestného prohlášení podepsané osobou, která výše uvedeným osvědčením 
disponuje, ze kterého bude zřejmý vztah mezi dodavatelem a uvedenou autorizovanou 
osobou; 
 

- originál čestného prohlášení, že tato osoba bude pro zhotovitele zajišťovat práce na 
části projektové dokumentace, pro které je odborně způsobilá. 

V případě, že účastník poptávkového řízení nedisponuje všemi výše uvedenými 
požadovanými doklady sám v rámci své organizační struktury a bude dokládat určitou část 
profesní kvalifikace prostřednictvím jiných osob, jedná se o prokazování profesní kvalifikace 
prostřednictvím jiných osob a součástí nabídky musí být smlouva o společné a nerozdílné 
odpovědnosti za kvalitu provedení díla mezi osobami, které disponují výše uvedenými 
osvědčeními dle zák. č. 360/1992 Sb. a které se budou podílet na zpracování RPD a osobou 
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(fyzickou či právnickou) podávající nabídku. Současně pak je nezbytné do nabídky přiložit 
originál čestného prohlášení těchto osob o splnění základních kvalifikačních předpokladů. 

Současně tyto osoby budou uvedeny v samostatném seznamu „Seznam případných 

poddodavatelů“ (osob, jimiž je plněna část způsobilosti/kvalifikace). 

Nepřekročitelnou podmínkou tohoto zadávacího řízení je, že nabízející bude vlastními 

silami (nebo zaměstnanci) plnit minimálně 51% rozsahu díla.  

 

TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

Nabízející předloží seznam minimálně dvou projekčních prací obdobného charakteru v 
hodnotě minimálně 1 mil. Kč v rozpočtových nákladech projektované stavby bez DPH, 
přičemž minimálně jedna z nich musí být stavbou podporovanou z některého z dotačních 
programů EU.  

Akceptovatelné jsou takové práce, které:  

- nabízející buď přímo projektoval nebo se na projektových pracích významně podílel; 
- projekt řešil zajištění kvality ovzduší v objektech pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých, včetně úpravy topného systému s využitím rekuperace, měření a regulace; 
- nejsou starší 5ti let.  

 

Seznam referenčních zakázek bude obsahovat kontaktní údaje na investora.  

 

3. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

Výzva k podání nabídek a její přílohy tvoří zadávací podmínky. Informace a údaje uvedené v 
jednotlivých částech této Výzvy a přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění 
zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně respektovat při zpracování své nabídky a 
ve své nabídce je akceptovat. 

 

4. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY: 

Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy. 
(Uchazeč v této příloze uvede celkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH.) 
Nabídková cena musí být pevná a konečná a musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče 
spojené s vypracováním RPD  vč. případných poplatků.  
 
Krycí list nabídky NEPOSÍLEJTE ELEKTRONICKY, ale pouze písemně v tištěné podobě. 
   

5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Prohlídka místa, které ie předmětem plnění, se bude konat pro předem ohlášené zájemce, a 

to 3. dubna 2019 a 10. dubna 2019, vždy od 8:30 hodin. V případě, že se účastník 

poptávkového řízení nemůže ze závažných důvodů zúčastnit organizované prohlídky stavby, 

kontaktuje zástupce zadavatele a sjedná si individuální prohlídku. 
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6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY: 

Nabídka dodavatele může být podána v elektronické podobě, kromě Přílohy č. 1: Krycí list 

nabídky, s vyplněnými údaji, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný oprávněnou 

osobou.  

Nabídku lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: jensikova@spseplzen.cz, písemně 

v tištěné podobě na adresu VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň s označením: Název 

projektu – Výběrové řízení; 

V prohlášení nabízející potvrzuje:  

 že  rozumí bez výhrad požadavkům uvedeným v Zadávací dokumentaci a jeho 

přílohách;  

 splní všechny tyto  požadavky;  

 toto prohlášení stvrzuje podpisem oprávněné osoby. 

 

Pro případ, že nabízející není schopen splnit některý z požadavků Zadávací dokumentace, 

musí být v prohlášení uvedeno, které požadavky a do jaké míry Nabízející nesplňuje. Tato 

skutečnost však opravňuje  zadavatele takového Nabízejícího z výběrového řízení vyloučit pro 

nesplnění podmínek výběrového řízení. 

 

Přílohu č.1  nelze zaslat elektronicky, ale pouze písemně v tištěné podobě na adresu: VOŠ a 
SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň, v zalepené obálce, která bude označena názvem 
výběrového řízení a  velkým písmen upozorněno  NEOTVÍRAT CENOVÁ NABÍDKA. 
Tato obálka bude vložena do větší obálky, která bude sloužit jako poštovní obálka 
s uvedením adresáta a odesilatele.  
 
Dokumenty nabídky účastníka poptávkového řízení podané v listinné podobě musí být 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že bude nabídka 
podepsaná jinou osobou než osobou oprávněnou jednat, musí být v nabídce přiložen originálu 
plné moci, která tuto osobu opravňuje podat nabídku za dodavatele. V případě podání 
společné nabídky musí být součástí nabídky originál smlouvy o společné a nerozdílné 
odpovědnosti všech stran této smlouvy. 

Nabídka s Přílohou č.1 může být podána rovněž osobně, nebo poštovní službou na podatelnu 
školy VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň, ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené 
obálce označené názvem  zakázky. 

 

7. OBSAH NABÍDKY: 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky s vyplněnými údaji, prohlášením a nabídkovou cenou, 

podepsaný oprávněnou osobou 

Příloha č. 2: Doložení základní způsobilosti a technické kvalifikace podepsané oprávněnou 

osobou 

Příloha č. 3: Doklady k prokázání profesní způsobilosti  (výpis z OR, výpis z ŽL) 

Příloha č. 4: Seznam referencí a seznam případných poddodavatelů 
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8.  ZPŮSOB HODNOCENÍ: 

Primárním hodnotícím hlediskem je splnění všech požadavků uvedených v Zadávací 
dokumentaci. Nabídky Nabízejících, kteří toto splní, postoupí do dalšího kola.  
 
Nabídky  budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, zahrnující splnění 
předmětu  zakázky vymezeného zadávací dokumentací. Předloží-li nabídku dodavatel, který 
není plátcem DPH, bude jeho nabídková cena porovnána vůči cenám ostatních nabídek bez 
DPH, protože pro zadavatele jsou rozhodující výsledné náklady  zakázky.  
Sekundárním hodnotícím kritériem je nabízená cena.  
 
U Nabídek, které budou cenově nejnižší, ale nebudou se vzájemně cenově lišit o více než 5% 
bez DPH, má právo si Zadavatel vybrat dodavatele s vyšší cenou,  podle jiného kritéria např. 
výhodnějšího termínu dodávky nebo prokazatelně výhodnější technické řešení pro realizaci 
projektu a naplnění indikátorů projektu. 
 

9. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: 
 

Otevírání nabídek se uskuteční dne 16. dubna 2019 ve 12:00 hodin v sídle administrátora 

zakázky  VOŠ A SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň,  pavilon 2, 3. patro, zasedací místnost 

č.dv.: 2302a.  

Otevírání nabídek bude provedeno komisí, kterou ustanoví zadavatel a zároveň bude sepsán 

protokol o otevírání obálek. Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci účastníků 

výběrového řízení, a to na základě zplnomocnění, které předají administrátorovi před 

zahájením otevírání nabídek. Otevírání nabídek se mohou zúčastnit také další osoby, o 

kterých rozhodne zadavatel. 
 

10. UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ: 
 

V okamžiku otvírání obálek budou účastníci seznámeni jen a pouze s nabídkovou cenou. 
Ostatní parametry nabídek nebudou zveřejněny.  

Zadavatel po komplexním zhodnocení nabídek rozhodne do 10 pracovních dnů o vítězi 
poptávkového řízení. O výsledku budou účastníci informováni neodkladně elektronickou 
formou (e-mailem), pokud nebude známa elektronická adresa účastníka, pak písemně na 
adresu uvedenou jako sídlo účastníka řízení. 

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení kdykoli z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení 
důvodu, nejpozději však do uzavření smlouvy. 

 

11. PŘÍLOHY VÝZVY: 

 Příloha č. 1 — Krycí list poptávky s vyplněnými údaji vyhlašovatele  

 Příloha č. 2 — Technické zadání 

 Příloha č. 3 — Energetické posouzení VOŠ a SPŠE Plzeň 


