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Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 

Výzva k podání nabídky na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění na realizaci akce: 

Oprava sociálního zařízení 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 vyhlašuje výzvu k podání nabídky 

malého rozsahu na realizaci akce „Oprava sociálního zařízení“ 

1. Zadavatel zakázky 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 

Sídlo: V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10 

Zastoupená: ředitelkou školy PhDr. Romanou Bukovskou IČ: 61385409 

Bankovní spojení: PPF Banka č. ú.2003700001/6000 

Kontaktní osoba: PhDr. Romana Bukovská, ředitelka školy, e-mail: bukovska@uzlabina.cz 

2. Předmět zakázky (vymezení plnění zakázky) 

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 

 Oprava sociálního zařízení v objektu Střední průmyslové školy elektrotechnické, 3. patro (v budově 

není výtah). 

 Celková oprava chlapeckých toalet. Předběžný rozsah je dán přílohou č. 2 této výzvy. Další 

upřesnění bude při konkrétní prohlídce objektu (je nutné přesné zaměření na místě). 

Minimální délka záruky je 2 roky (24 měsíců). 

3. Doba a místo plnění zakázky 

Předpokládaná kompletní realizace v termínu od 1. 6. do 16. 8. 2019. Zadavatel preferuje dokončení v co 

nejkratším termínu. Místo plnění: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, 

3. patro. 

4. Podmínky realizace 

Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při 

plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti 

za škody, jako by činnost prováděl sám. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí. Zadavatel požaduje 

naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů firmy s lidmi v objektu, v 

němž jsou práce prováděny. Zhotovitel se nebude pohybovat po objektu v místech, kam nezasahuje 

dodávka, v tomto ohledu se bude řídit pokyny pracovníků školy, kteří budou určeni s dodavatelem 

spolupracovat. Po ukončení prací je nutno provést hrubý úklid dodávkou dotčených prostor. 

5. Platební podmínky 

Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel 

neposkytuje zálohy. Splatnost daňového dokladu bude minimálně 21 dní. Úhrada zakázky bude provedena 

po předání díla zadavateli a kontrole dodaného díla zadavatelem. 
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6. Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií 

Uchazeč předloží informace o kvalifikaci, včetně požadovaných dokladů, ve lhůtě pro podání nabídky. 

Doložení kvalifikace bude pevně spojeno s nabídkou. Zadavatel požaduje doložení základních 

kvalifikačních předpokladů dle § 74 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. Uchazeč může 

prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 74 prokázat čestným prohlášením. Čestné prohlášení bude 

podepsáno statutárním zástupcem (nebo zástupci) uchazeče.  

Dále zadavatel požaduje dle § 77 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek doložit profesní kvalifikační 

předpoklady výpisem z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) a dle § 77 odst. 2 zákona o zadávání 

veřejných zakázek oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění či licenci) v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky. 

Zadavatel požaduje, aby doklady, jimiž se prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů, nebyly 

starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.  

Uchazeč, který nedoloží, či nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, může být zadavatelem z veřejné 

zakázky vyloučen.  

7. Způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace 

Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky písemně s vyhlášenými podmínkami 

zadání. Součástí předložené nabídky bude vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1. Krycí list 

nabídky, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo 

osobou zmocněnou k zastupování statutárního orgánu. V takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál 

plné moci. Plná moc musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče způsobem uvedeným ve 

výpisu z obchodního rejstříku. 

Součástí nabídky bude podepsaný (odsouhlasený) návrh smlouvy o dílo. 

Součástí nabídky bude podepsaný (odsouhlasený) návrh smlouvy o dílo. Uchazeč dodá návrh smlouvy 

o dílo, který bude obsahovat i tyto náležitosti: 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

o Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada zakázky bude provedena závěrečnou fakturou po 

dokončení a předání díla objednateli. Splatnost faktury odsouhlasené objednatelem bude činit 

21 dní. 

o Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu dle 

platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se 

dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od data přijetí 

opraveného či doplněného dokladu objednatelem. 

 PŘEDÁNÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVISNÍ PODMÍNKY  

o Nebezpečí za škody přechází na objednatele v době, kdy převezme zboží od dodavatele na 

základě předávacího protokolu, a to bez výhrad. Odpovědnost dodavatele za vady se řídí 

§ 2605 a násl. občanského zákoníku. 

o Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách 

a předpisech, které se na jeho provedení vztahují a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to 

minimálně po dobu XX měsíců dle specifikace v době dodávky, ode dne převzetí 

objednatelem. 

o Závady předmětu smlouvy, vzniklé v průběhu záruční doby, uplatní objednatel u dodavatele 

osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou formou, a to neprodleně po jejich zjištění.  
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o Dodavatel je povinen zahájit v místě zakázky bezplatné odstraňování oprávněně reklamované 

závady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu. V případě, kdy bude 

zjištěno, že reklamace je neoprávněná, náklady jdou k tíži objednatele. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

o Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

o Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320. 

o Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.  

Nabídka bude pevně spojena v jednu nerozebíratelnou složku zabezpečenou proti manipulaci s jednotlivými 

listy. Jednotlivé listy budou očíslovány (nepřerušovaná vzestupná číselná řada). 

8. Nabídková cena 

Nabídková cena bude stanovena jako celková cena včetně DPH, samostatně bude uvedeno DPH a nabídková 

cena bez DPH. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady 

v položkové cenové kalkulaci. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla, 

zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů a dále 

tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky nebo v případech požadovaných více 

dodávek předem písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel 

nepřipouští. Celková nabídková cena bude rozklíčována formou položkového rozpočtu, který bude 

nedílnou součástí nabídky. 

9. Vystavení daňového dokladu 

Po převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu, faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu. 

Splatnost daňového dokladu bude minimálně 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

10. Kritérium pro hodnocení nabídky 

Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení 

nabídek provede hodnoticí komise podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení. Jednotlivými 

dílčími kritérii jsou: 

 nabídková cena s DPH ............................................................................................ 80 %, 

 délka záruční doby (minimálně 24 měsíců) ............................................................ 20 %, 

Pro hodnocení nabídek bude použito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce 

bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci 

dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu 

kritéria (např. doba záruky, výše smluvní pokuty), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 

násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, 

pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (např. cena, lhůta plnění), získá hodnocená 

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky 

k hodnocené nabídce. Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena 

příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnoticí 

komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, 

která dosáhla nejvyšší hodnoty. 
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11. Další podmínky zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky zrušit, a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky uchazečů odmítnout 

a nevrátit žádnému z uchazečů podanou nabídku. 

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit 

informace deklarované uchazeči v nabídkách. 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo. 

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu. 

Zadavatel variantní řešení nepřipouští. 

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč. 

12. Místní šetření 

Prohlídka a zaměření se bude konat po dohodě s PhDr. Romanou Bukovskou (tel. 274 016 213, 

bukovska@uzlabina.cz  nebo p. Radka Maršálka (tel. 723 260 719), v období od 21. 3. 2019 do 27. 3. 2019. 

12. Místo, způsob a doba pro podání nabídek 

Uchazeči doručí své nabídky osobně na podatelnu na adrese zadavatele, nebo poštou na adresu zadavatele 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 tak, aby byla zadavateli 

doručena na jeho adresu nejpozději 3. 4. 2019 do 15:00. 

Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního 

podání nabídky je uchazeč povinen nabídku podat v sekretariátě školy na adrese zadavatele v době úředních 

hodin od 8:00 do 15:00. 

Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce s označeným jménem uchazeče a nápisem 

„Nabídka – oprava sociálního zařízení – NEOTVÍRAT“.  

Obal bude na uzavření opatřen razítkem, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím 

způsobem zajištěn proti manipulaci. 

 

13. Místo a doba otevírání obálek 

Čtvrtek 4. 4. 2019 v 8:00 v ředitelně školy.  

14. Ostatní podmínky a požadavky 

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, může být jeho 

nabídka vyřazena. 

 V Praze dne 15. 3. 2019 PhDr. Romana Bukovská v. r.  

  ředitelka školy 

mailto:bukovska@uzlabina.cz
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Příloha č. 1 – Krycí list nabídky „Oprava sociálního zařízení“ 

Zadavatel 

název Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320  

sídlo  V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 

IČ  61385409 

kontaktní osoba Romana Bukovská 

telefon 274 016 213 

e-mail  bukovska@uzlabina.cz  

 

Uchazeč 

název  

sídlo/místo podnikání   

IČ   

DIČ (je-li přiděleno)  

tel./fax.   

e-mail   

osoba oprávněná jednat za 

uchazeče  
 

kontaktní osoba   

 

Nabídka 

Cena celkem bez DPH v Kč   

DPH v Kč   

Cena celkem včetně DPH v Kč   

Délka záruční doby (minimálně 

24 měsíců) 

 

 

Tímto prohlašuji, že výše uvedený uchazeč, jehož jménem jsem oprávněn jednat, je vázán celým obsahem 

své nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.  

   ........................................................................................................................................   

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče 
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Příloha č. 2 – Rozsah požadovaných prací 

 

Bourací práce – obklady, dlažby 6 m3 

Bourání podkladních betonů 2,8 m3 

Demontáž zařizovacích předmětů – WC mísy, pisoáry, umyvadlo, baterie   

Zednické práce nad pisoáry   

Osekání – odstranění emailových nátěrů 70 m2 

Oškrabání maleb 68 m2 

Demontáž a montáž radiátorů (45 čl.)   

Dodávka a montáž dveří 60, vč. kování (ke kabinkám WC) 5  

Vyspravení omítek 154 m2 

Případně dozdění parapetů pod okny 4  

Zednické zapravení po rozvodech   

Betonová mazanina, vyrovnání podlahy 15 m2 

Štukové omítky stěny/stropy, WC – mimo obklad 62 m2 

Penetrace pod malbu 62 m2 

Malby (2 nátěry) včetně vysprávek, barva bílá 62 m2 

Dodávka a montáž obkladů 92 m2 

Dodávka a montáž dlažby 24 m2 

Dodávka a montáž lišt 24 bm 

Přechodové lišty 1  

Úprava vlezu na střechu   

Demontáž a montáž odpadů   

Demontáž a montáž vodovodních rozvodů   

Dodávka a montáž WC (závěsná) a sedátka 4  

Dodávka a montáž pisoárů se splachovači 4  

Dodávka a montáž umyvadla 1  

Dodávka a montáž výlevky 1  

Dodávka baterie k umyvadlu a výlevce 1  

Kompletace sanity   

Zrcadlo 1  

Elektroinstalace vč. montáže svítidel   

Dodávka a montáž stropního svítidla 3  

Nátěr radiátorů a zárubní   

Vysoušeč rukou 1  

Likvidace suti   

Běžný úklid   

  

 

Výměra je pouze orientační. Skutečné vyměření, množství sanity a dalšího zařízení je třeba 

kalkulovat podle skutečného zaměření a obhlídky na místě. 

 


