
Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice 
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Výzva k výběrovému řízení      

        
Výzva k podání nabídky na rekonstrukci tanečního sálu ZUŠ Přelouč  

        
Druh veřejné zakázky:  
rekonstrukce tanečního sálu ZUŠ Přelouč      

        
Stručný popis: demontáž původního zařízení (včetně vyspravení spár podlahy a 
přebroušení), instalace podkladových desek pro lepení zrcadel, instalace baletních držáků 
včetně tyčí, obvodové lištování zrcadel, zajištění potřebného materiálu  

         
Místem plnění je ZUŠ Přelouč, doba plnění: červenec - srpen 2020 

        
Zadávací lhůta počíná běžet dnem: 3. 7. 2020    

        
Nabídku poslat do: 10.7.2020      

        
Způsob provedení nabídky:      

        
a) Návrhy se podávají:      
elektronicky na adresu: chmelar@zus-prelouc.cz, mirejovska@zus-prelouc.cz 

        
b) Součástí nabídky bude:      
- identifikační údaje zhotovitele     
- kvalifikační předpoklady      
- další kvalifikační předpoklady      
- rekapitulace nákladů s celkovou nabídkovou cenou vč. DPH. Nabídnutá cena musí 

být definována jako konečná a maximální    
- způsob úhrady ceny (platební   
podmínky)     
- záruka na dobu plnění a kvalitu díla     
- závazná doba plnění      
- využití subdodavatelů      
- reference       
- návrh objednávky popřípadě další dokumentace    

        
c) Mimo zadané parametry je možné předložit alternativní návrhy - tyto musí být  

zřetelně označeny a samostatně vyčísleny v nabídkové smluvní ceně.  

        
Upozornění:       
Po předložení nabídky jsou změny v návrhu ze strany uchazeče nepřípustné. Zadavatel 

je však oprávněn při jednání o znění smlouvy o dílo požadovat jejich doplnění nebo 



změnu.        

        
Způsob výběru nejvhodnější nabídky     
Vyhodnocení nabídek provede ředitel školy Michal Chmelař, ekonomka Zdena 

Miřejovská a zástupkyně ředitele školy Petra Lojínová. Nabídky budou posuzovány 

a hodnoceny z hlediska ekonomické vhodnosti a následujících parametrů - kriterií: 

        

        

        
1. Celkové výhodnosti nabídky pro zadavatele.    
2. Komplexní kvalita dodávky.      
3. Výše a způsob úhrady nabídkové ceny.      
4. Poskytnuté záruky na dobu plnění a kvalitu díla.    
5. Doba plnění.       
6. Využití subdodavatelů.      
7. Reference.       

        
Ostatní        

        
1. Zadavatel si vyhrazuje právo:     
a) odmítnout všechny předložené návrhy,    
b) odvolat toto výběrové řízení, pokud se ve stanovené lhůtě nepřihlásí minimálně 

dva uchazeči.       
2. S vítězem soutěže bude uzavřena závazná objednávka a smlouva na dílo a ostatní 

účastníci budou o výsledku soutěže vyrozuměni.    
3. Dotazy a další věci je možno konzultovat s ředitelem školy (chmelar@zus-prelouc.cz) 

4. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které v souvislosti s účastí v soutěži  

musel  vynaložit.       

        
 

 

V Přelouči dne: 3. 7. 2020                                       

                                                                                                      Michal Chmelař 

                                                                                                       ředitel školy                        
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