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Výzva k podání cenové nabídky 

k účasti na zakázce malého rozsahu dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských 

zařízení, příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou (dále jen Pravidla), schválených usnesením 

RHMP 2865/2017 z 21.11.2017 na zpracování dokumentace 

„Přístavba nových šaten tělocvičny, Spojovací 2123/30, 190 00 Praha 9 - 

Vysočany“. 

 

Zadavatel: Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a 

informatiky 

Sídlo:  Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9 

Zastoupený:  Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 

 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky, „Přístavba nových šaten tělocvičny, Spojovací 2123/30, 190 00 

Praha 9 – Vysočany“, je zpracování:  

 Provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby. provedení potřebných 
doplňujících průzkumů, jiných přípravných prací a zpracování podkladů pro vypracování 
projektové dokumentace 

 Dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení, 1 x v tištěné formě + 1 x na CD 

 Inženýrská činnost potřebná k zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, tzn. jednání s DOSS a příslušným stavebním úřadem. 

 Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby, 2 x v tištěné formě + 1x 
na CD 

 Zajištění součinnosti při zadávacím řízení (odpovědi na dotazy dodavatelů, účast na 
zasedáních výběrových komisí a kontrola úplnosti odborných částí nabídek uchazečů). 
provedení profesních výkonů spojených s výkonem autorského dozoru při realizaci díla v 
rozsahu zpracované projektové dokumentace včetně vyřízení případného kolaudačního 
souhlasu) 
 

Podkladem pro VR je studie firmy BLACKBACK s.r.o.  

 

Bližší informace poskytne uchazeči Ing. Marcela Davídková, reditel@sssep9.cz, tel: 775 351 347 

(ředitelka školy) a to  nejpozději do 14.12.2018 do 13 hod. 

 

  

mailto:reditel@sssep9.cz


  

 : VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9, ČR 
 

: +420 266 772 211   |   : +420 266 311 637   |   @: sekretariat@sssep9.cz   |   : www.sssep9.cz 

II. Místo a doba plnění veřejné zakázky 

Místo plnění veřejné zakázky:  Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola 

elektrotechniky, multimédií a informatiky  

Novovysočanská 280/48,  

190 00 Praha 9 

Doba plnění zakázky:   realizace díla musí být zahájena nejpozději do 2 týdnů po 

podpisu smlouvy 

 

III. Nabídková cena 

Nabídkovou cenu uveďte celkovou částkou bez DPH, DPH a včetně DPH. 

Cenu uveďte včetně nákladů na dopravu, užívání vlastních zařízení. Cena nebude zahrnovat správní 

poplatky, bude hradit investor.   

 

IV. Platební podmínky 

Zadavatel neposkytuje zálohy, splatnost zadavatelem odsouhlasených faktur je min. 21 dnů. 

 

V. Požadavky na splnění kvalifikačních kritérií 

Uchazeč musí předložit čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií dle § 53-54 zákona 

137/2006 Sb. v platném znění. 

 

VI. Zpracování nabídky 

Uchazeč musí předložit nabídku písemně, nabídka musí obsahovat identifikační údaje o uchazeči 

(obchodní jméno, právní forma, sídlo uchazeče, IČO, DIČ, jméno a příjmení statutárního zástupce/ců 

vč. kontaktů, číslo účtu uchazeče). 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

 

VII. Dodací a záruční podmínky 

Dodavatel je srozuměn, že poskytuje zákonnou záruku. 
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VIII. Kritéria pro hodnocení nabídky 

Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena. 

 

IX. Další pravidla zadavatele 

Částka smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění veřejné zakázky je 0,1 % z celkové ceny veřejné 

zakázky za každý den prodlení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku i bez udání důvodu, případně odmítnout veškeré 

přijaté nabídky. 

 

X. Místo a doba pro podání nabídky 

Uchazeči podávají své nabídky na adresu zadavatele buď osobně (předání v sekretariátu školy) nebo 

poštou. Nabídka musí být doručena do 17.12.2018 do 12 hod. 

 

XI. Termín otevírání obálek 

Otevírání obálek na realizaci veřejné zakázky „Přístavba nových šaten tělocvičny, Spojovací 2123/30, 

190 00 Praha 9 - Vysočany“ proběhne 17.12.2018 v 13.30 hod. na adrese sídla zadavatele. 

 

 

        

       …………………………………………………. 

Ing. M. Davídková Antošová, CSc. 

        ředitelka školy 

 

 


