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Obchodní podmínky

Název veřejné zakázky

Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál
Zadavatel veřejné zakázky
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
Kavalcova 814/1
792 01 Bruntál
IČ: 00601322
veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Druh zadávacího řízení
Otevřené podlimitní řízení podle § 56 a 57 zákona
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1.

Informace o zadavateli

Zadavatel:
Název zadavatele:

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace
Sídlo:
792 01 Bruntál, Kavalcova 814/1
Zastoupený:
Ing. Jan Meca, ředitel
IČ:
00601322
DIČ:
CZ00601322
Právní forma:
331 – příspěvková organizace
profil zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profily/spsoa
identifikátor datové schránky: 8edfci5
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou
jednat jménem zadavatele je p Ing. Jan Meca, ředitel.
Kontaktní osoba zadavatele:
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je smluvní zástupce
zadavatele.
Smluvní zástupce zadavatele:
Hi – 2 ing. s.r.o.
sídlem: 28. Října 770/6, 702 00 Ostrava
mobil: +420 731 450 432
e-mail: hierschova@hi-2ing.cz
Identifikátor datové schránky: pt8swc3
V souladu s ust. § 36 odst. 4 zákona zadavatel uvádí, že zpracovatelem této části zadávací
dokumentace (Svazek 1) je zadavatel.
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2.

Preambule

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. Dodavatelé do
Smlouvy o dílo doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy o dílo, tento návrh Smlouvy podepíší
a přiloží předepsané přílohy náležící ke Smlouvě o dílo a toto předloží jako svůj návrh Smlouvy o dílo
na zakázku na stavební práce:

Revitalizace areálu SPŠ a OA Bruntál
Smlouva o dílo musí být opatřena elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
V případě společné nabídky musí být na straně zhotovitele uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají
společnou nabídku.

Přílohy:
1. Návrh smlouvy o dílo
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