
 
Adresát: 
 
 
 
 
 
 
ZADAVATEL:  
Název:   Gymnázium, Hradební, 218, Broumov 
Adresa:                 Gymnázium Broumov, Hradební 218, 550 01 Broumov 

IČ:   486 23 679 
Statutární zástupce: PaedDr.  Karel Výravský - ředitel 
Telefon;fax               +420 491 521 276;  +420 731 159 961 
e-mail:   info@gybroumov.cz 
profil zadavatele:  www.gybroumov.cz 
 

„Výzva  k podání nabídky“  

(na stavební práce – zakázka malého rozsahu)  

Zadavatel  sděluje úmysl zadat výše uvedenou stavební zakázku v rámci výběrového řízení a 
vyzývá Vás k podání nabídky 
 
DRUH A PŘEDMĚT  VEŘEJNÉ  ZAKÁZKY: 
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s realizací rekonstrukce a nástavby 
sociálních zařízení pro žáky a učitele v budově Gymnázia Broumov. Práce budou realizovány dle 
projektové dokumentace zpracované v únoru 2012 ve stupni DÚR a DSP  projekcí – Jiří  RAK projekční 
kancelář, IČ:13534599, sídlem Hetmánkovice 8, 550 01 Broumov, e-mail: J.Rak@seznam.cz, zodpovědný 
projektant Jiří RAK, telefon: +420 777 662 933. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.   
 
Předmět veřejné zakázky je klasifikován kódy předmětu veřejné zakázky dle klasifikace  
CPV 45214200-2 - Stavební úpravy školních budov. 
  
 
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE: 
Zadávací dokumentace je   uveřejněna na profilu zadavatele, kde je možno zadávací dokumentaci 
stáhnout mimo projektovou dokumentaci. Vzhledem k tomu, že je k dispozici pouze ve formátu . dxf, nebo 
.dwg, bude uchazečům předána  v rámci prohlídky stavby v listinné podobě. 

  
 
LHŮTA A MÍSTO  PRO  PODÁNÍ  NABÍDEK: 
 
Nabídky  lze  podávat osobně v sídle Gymnázia , Hradební 218, Broumov, v kanceláři školy a to v pracovních 

dnech od 8:00 hod. do  14:00 hod, nebo poštou na shora uvedenou adresu   tak, aby byly doručeny do konce  
lhůty pro podání nabídek, která končí dnem  16.04.2012 ve  12:00 hodin. Obálka s nabídkou bude zřetelně 
označena   “Gymnázium Broumov- rekonstrukce sociálního zařízení“ a nápisem  „NEOTVÍRAT“  a na 

uzavření  opatřena  přelepkou s razítkem uchazeče a podpisem  oprávněného  zástupce. 

  
 
POŽADAVKY  NA  SPLNĚNÍ  KVALIFIKACE: 
Veškeré  požadavky  na prokázání  splnění  kvalifikačních kritérií  jsou obsaženy v  „Zadávací  dokumentaci“.   

 
PŘEDPOKLÁDANÁ  HODNOTA  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
Předpokládaná  hodnota dodávky   stavby  (vč. DPH)…………4.950.000,- Kč 
 

 
ÚDAJE  O  HODNOTÍCÍCH  KRITÉRIÍ: 
Základním hodnotícím  kritériem  veřejné  zakázky  je  nejnižší  nabídková  cena. 

 
 
 
PaedDr. Karel  Výravský - ředitel  školy                         V Broumově dne   29.3.2012 

 
Název veřejné zakázky: 

  GYMNÁZIUM  BROUMOV – REKONSTRUKCE 
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 
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