
Výzva k podaní nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby na akci: 

„VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice - Rekonstrukce školy - prováděcí projekt“ 
 

 
Jako zadavatel níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme za účelem výběru 
nejvhodnějšího dodavatele služeb a uzavření smlouvy o dílo pro níže uvedenou veřejnou zakázku 
následující výzvu k podání nabídky: 
 
 1.       Název veřejné zakázky  

1.1.   VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice - Rekonstrukce školy – prováděcí projekt 

 
 
 2.       Zadavatel 

2.1.    Identifikační údaje zadavatele:  
   Název: VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice 
   Sídlo:  Buškovice 203, 441 01  Podbořany 
   IČO:  49123947 

2.2.  Kontaktní osoba zadavatele:  
   Jméno: Ing.Josef Rajdl, ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice 
   Tel., fax:  415 214 009, 415 215 194 
   E-mail: vum.buskovice@iol.cz 

2.3.  Osoba pověřená zadavatelem ve věci zadávacího řízení:   
   Obch.firma: Inženýrské služby Hradec Králové, s.r.o. 
   Sídlo: Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové 
   Jméno: Ing.Dalibor Křepela 
   Tel., fax:  724 125 365, 495 580 345 
   E-mail: dalibor.krepela@inzenyrskesluzby.cz 

 
 
3. Předmět veřejné zakázky 

3.1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení prováděcí projektové dokumentace na stavbu 
„VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice - Rekonstrukce školy“. Prováděcí projektová dokumentace 
bude vycházet ze schválené dokumentace pro stavební povolení a požadavků zadavatele. 

3.2. Předmětem díla jsou veškeré práce a služby nutné k bezvadnému a úplnému provedení 
díla a k jeho úspěšnému předání objednateli. 

3.3. Ostatní údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 
 
4. Doba a místo plnění 
4.1.     Místo plnění zakázky: VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice 

4.2.     Předpokládaný termín zahájení plnění: 03.listopadu 2008 

4.3.     Předpokládaný termín ukončení plnění: 15.ledna 2009 
4.4. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu termínu plnění.  
 
 
5.  Požadavky na kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č.137/2006 Sb. 
5.1. Jsou uvedeny v podrobné zadávací dokumentaci. 
 
 



6. Obchodní podmínky – návrh smlouvy, nabídková cena 
6.1. Jsou uvedeny v podrobné zadávací dokumentaci. 
 
7. Zadávací dokumentace 
7.1. Zadávací dokumentace je k dispozici na vyžádání u osoby pověřené zadavatelem (viz 

čl.2.3.). 
 
8. Obsah a členění nabídky 
8.1. Je uvedeno v podrobné zadávací dokumentaci. 
 
9. Způsob posouzení a hodnocení nabídek 
9.1. Je uveden v podrobné zadávací dokumentaci. 
 
10. Lhůta pro podání nabídky 
10.1. Vyzvaný uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do 10.10.2008 do 12.00 

hodin. Nabídku lze doručit poštou nebo předat osobně na adrese: VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice, 
Buškovice 203, 441 01  Podbořany. 

10.2. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a 
nebudou zadavatelem hodnoceny. 

 
11. Forma a způsob podávání nabídek 
11.1. Je uvedeno v podrobné zadávací dokumentaci. 
 
12. Další podmínky 
12.1. Jsou uvedeny v podrobné zadávací dokumentaci. 
12.2. Zadávací lhůta končí dnem 30.11. 2008. 
  
 
 
 
V Buškovicích dne 25.09. 2008 

 
 
 

Ing.Josef Rajdl, ředitel VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice 


