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Výzva k podání nabídek 
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na realizaci stavby „Stavební úpravy pro modernizaci laboratoře fyziky Gymnázia, Pardubice, 

Mozartova 449“ 
 

Číslo veřejné zakázky Č. j. Gymoza 593/2020 

Název veřejné zakázky: 
„Stavební úpravy pro modernizaci laboratoře fyziky 

Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449“ 

Druh a předmět veřejné 

zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Zakázka malého rozsahu na stavební práce a s nimi 
související služby 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 
12. 6. 2020 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 

Sídlo zadavatele: Mozartova 449, 530 09 Pardubice  

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Petr Harbich, zástupce ředitele pověřený řízením 
školy  

tel.: +420 466 412 818 

e-mail: reditel@gymozart.cz  

IČ zadavatele: 48161063 

DIČ zadavatele: CZ48161063 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Nabídky je možné přijímat okamžitě po vyhlášení 
zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek končí dne  
24. 6. 2020 v 13:00. Nabídky se podávají na adresu sídla 
zadavatele. 
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Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce laboratoře 
fyziky.  

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1  a 3 této výzvy 
k podání nabídek. 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

250 000 bez DPH 

Doba a místo plnění veřejné 

zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště) 
je 30. 6. 2020. Předmět zakázky bude dokončen nejpozději 
21. 8. 2020. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo 
zadavatele. 

Lhůta pro podávání nabídek, 

otevírání obálek: 

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 24. 6. 2020 ve 
13:00 hodin (do této doby musí být nabídka dodána do 
sídla zadavatele).  

Osobní doručení nabídky je možné po celou dobu lhůty pro 
podání nabídek v době od 8:00 do 13:00 hodin na 
sekretariátu školy. 

Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání. 

Obálka bude opatřena nápisem „NEOTVÍRAT – veřejná 
zakázka“ a názvem zakázky „Stavební úpravy pro 
modernizaci laboratoře fyziky Gymnázia, Pardubice, 
Mozartova 449“ v rozsahu minimálně jméno/firma, 
adresa/sídlo a IČ. 

Podmínky plnění 

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební 
podmínky stanovené návrhem smlouvy o dílo, který je 
součástí zadávací dokumentace. 

Hodnotící kritéria: 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena 
v Kč včetně DPH. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 
Podrobná specifikace údajů je uvedena v této výzvě. 

Přílohy 

Příloha č. 1 Schémata půdorysů  

Příloha č. 2 Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 Zadání elektroinstalace, stavební část, ZTI 

Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 
V Pardubicích 12. 6. 2020 

 
 

……………..…………………. 
Mgr. Petr Harbich 

zástupce ředitele pověřený řízením školy 
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