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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 č. 2865/2017 ze dne 21.11.2017 na akci: 
 

„Stavební úpravy v rámci přípravy realizace Polytechnických hnízd – učebna3“ 
(OPRAVA DÍLEN OBJEKTU „C“ – PODLIMITKA) 

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

multimédií a informatiky (dále jen VOŠIS a SŠEMI), 
 
Sídlo:  Novovysočanská 280/48, Praha 9, 190 00 
 
Zastoupený:  Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 
 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je Oprava dílen objektu „C“ – Podlimitka č. poz. p. 807/2 
v areálu sídla zadavatele pod adresou Novovysočanská 280/48, Praha 9 – Vysočany. 
Dvoupodlažní objekt je využívaný k praktické odborné výuce a je spolu s celým areálem 
v majetku HPM jako zřizovatele příspěvkové organizace VOŠIS a SŠEMI.  
 
Rozsah zakázky: je podrobně  popsán v projektové dokumentaci, která je ke stažení na adrese: 
https://www.uschovna.cz/zasilka/MRYLN5U8962TINYG-5N9/IPU8NJR55E 

 

Obsah:        A. Průvodní zpráva 
         B. Souhrnná technická zpráva 
         C. Situace 
         D.11 Architektonicko-stavební řešení, plány stávajícího a navrhovaného  řešení  
         D.12 SKC 
         D.13 PBR 
         D.14 TZB 
                    E. Výkazy (včetně excel. tabulky-Krycí list, Soupis staveb. prací, dodávek a služeb, 
Rekapitulace soupisu, Položkový soupis prací a dodávek) 
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Bližší informace a možnost prohlídky poskytne uchazeči: 
Ing. Marcela Davídková, reditel@sssep9.cz, tel: 775 351 347 (ředitelka školy)    
Ing. Jiří Egrt, egrt@sssep9.cz, tel: 778 492 409 (zástupce ředitelky školy) 
nejpozději do 17.5.2019. 
 
 

II. Místo a doba plnění veřejné zakázky 

Místo plnění veřejné zakázky:  Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
Doba plnění zakázky:   Realizace díla musí být zahájena do 14 dnů po podpisu 

smlouvy o dílo a ukončena nejpozději 31.08.2019. 
 

III. Nabídková cena 

Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu bez DPH, DPH a včetně DPH. 

 

IV. Platební podmínky 

Zadavatel neposkytuje zálohy, splatnost zadavatelem odsouhlasených faktur je min. 14 dnů. 
 
 

V. Požadavky na splnění kvalifikačních kritérií 

Uchazeč musí předložit kopie dokladů o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 a 
násl. a profesní způsobilosti dle ustanovení § 77  zákona č. zákona 134/2016 Sb. v platném 
znění. Při nesplnění této podmínky může být žadatelova nabídka vyloučena, případně může 
být žadatel požádán o doplnění kvalifikace před uzavřením smlouvy. 
 

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). 
  

VII. Dodací a záruční podmínky 
 
Dodavatel je srozuměn, že poskytuje zákonnou záruku. 
Splnění předmětu zakázky musí dodavatel zajistit do 31.8.2019. 
 

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 výzvu k předložení cenové nabídky i bez udání důvodu. 
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X. Místo a doba pro podání nabídky 

Uchazeči podávají své nabídky na adresu zadavatele buď osobně (předání v sekretariátu školy) 
nebo poštou. V případě osobního předání bude řádně zapečetěná obálka označena štítkem: 
Veřejná zakázka malého rozsahu „neotvírat – VŘ – Stavební úpravy v rámci přípravy 
realizace polytechnických hnízd – učebna 3“.  
Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče a adresa pro případné 
zaslání oznámení o pozdním podání nabídky. 
 
Nabídka musí být doručena do: 21.5.2019 do 14:00 hod. 
 

XI. Termín otevírání obálek 

Otevírání obálek na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy v rámci přípravy realizace 

polytechnických hnízd – učebna 3“ proběhne: 21.5.2019  ve 14:15 hod. na adrese sídla 

zadavatele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
       ………………………………………………. 

Ing. M. Davídková Antošová, CSc. 
        ředitelka školy 
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