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Výzva k podání nabídky 

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou“ a podle 

zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“)  pod názvem 

     

„Stavební úpravy prostor k vybudování AULY“ 

 

 

 

1. Zadavatel a kontaktní údaje zadavatele 

 

Název zadavatele:  Střední škola automobilní a informatiky 

Sídlo:    Weilova 1270/4, Praha 10 – Hostivař, 102 00 

Zastoupen:   Ing. Milanem Vorlem, ředitelem 

IČO:    00497070 

 

Kontaktní osoba v záležitosti zadávacího řízení:  Ing. Zdeněk Kočárek, vedoucí technické správy 

telefon:  +420 724 298 230 

mail:        zdenek.kocarek@skolahostivar.cz 

 

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů za zadavatele je Ing. Milan Vorel, ředitel školy.

     

 

2. Informace o veřejné zakázce 

 

Název veřejné zakázky:  „Stavební úpravy prostor k vybudování AULY“ 

Druh veřejné zakázky podle  

předpokládané hodnoty: veřejná zakázka malého rozsahu  

Předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce 

 

 

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

 

3.1. Předmět a rozsah plnění 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy  stávajících prostor  v budově Střední školy 

automobilní a informatiky s cílem vybudovat zde aulu jako reprezentativní posluchárnu                           

a shromažďovací místnost školy.  Pro tento záměr byla vybrána místnost v přízemí budovy, která 

v minulosti sloužila jako tesařská dílna nacházející se za recepcí. Tato část budovy je 

nepodsklepená, plochá pultová střecha je vytvořena z betonových panelů, které jsou uloženy na 

betonových vaznících. Díky světlé výšce lze zde realizovat aulu. Střecha i fasáda byla v minulosti 

zateplena. Okna jsou nová plastová otevíraná a ve spodní části sklopná. Dílna bude přepažena 

zvukově izolační stěnou a ve vzniklém prostoru bude zřízena aula.  

V tomto prostoru  bude provedena úprava úrovní podlahy, úprava stávajícího vytápění, úpravy            

a rozšíření elektroinstalace včetně integrace do elektrorozvodů školy,  instalováno nové osvětlení  

a budou provedeny úpravy a opatření ve vzduchotechnice a nové akustice místnosti.   
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3.2. Technické podmínky  

Rozsah požadovaných prací, technologie, použití materiálů a technické podmínky jsou dány zadávací 

dokumentací včetně slepého položkového rozpočtu a výkazu výměr  a případně vlastní obhlídky 

místa realizace zakázky po dohodě se zadavatelem.  

 

Zadávací dokumentaci tvoří projektová dokumentace zpracovaná firmou A PROJEKCE, Ing. Petr 

Aschenbrenner, Na Ovesníku 6/481, 197 00 Praha 9 - Kbely obsahující průvodní a souhrnnou 

technickou zprávu, situace stavby a architektonicko-stavební řešení obsahující výkresovou část, 

požárně bezpečnostní řešení, elektroinstalaci, vytápění, ZTI – vodovod a kanalizace, 

vzduchotechniku a akustickou studii. 

 

Projektová dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě účastníkům zadávacího řízení 

(dále též jen „účastník“) na základě vyžádání, případně při prohlídce místa plnění. 

 

Položkový rozpočet bude uchazečem zpracován v členění podle přiloženého slepého položkového 

rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace a přílohou této Výzvy. Účastník 

odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé akce. Účastník  má povinnost 

překontrolovat výkaz výměr a případné opomenuté položky ocenit a uvést je zcela samostatně mimo 

nabídkovou cenu. 

 

 

4. Lhůty a místo plnění  

 

4.1  Termín plnění 

Předpoklad zahájení realizace akce 01. 07. 2019, případně dříve po dohodě se zadavatelem 

Ukončení akce              30. 08. 2019 nejpozději.  

 Zadavatel preferuje celkové dokončení hrubých prací 

realizace v dřívějším termínu.  

                                                           Do 30. 08.2019 musí být zprovozněn hlavní vstup do 

školy. 

 

Do nabídky je nutno uvést celkový počet kalendářních dnů od zahájení prací po dokončení             

a předání díla (průběžná doba realizace). 

Stavební práce je přednostně nutné plánovat na pracovní dny, práce v sobotu a neděli může být  

v případě potřeby  do celkového plánu zahrnuta a předem projednána se zadavatelem.    

 

4.2  Místo plnění  

Místem plnění je sídlo zadavatele: SŠAI, Weilova 4/1270, 102 00 Praha 10 – Hostivař.   

 

4.3 Termín prohlídky                                                                                                                                 

Prohlídka v místě plnění, SŠAI, Weilova 4/1270, 102 00 Praha 10 – Hostivař, je možná dne 24. 

04. 2019 v 10:00 anebo  v jiný den po předchozí dohodě s kontaktní osobou Ing. Zdeňkem 

Kočárkem. 

 

4.4  Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky je do 03. 05. 2019 do 12:00 hod. 
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4.5  Místo pro podání nabídky a způsob podání nabídky 

Nabídku je nutno ve lhůtě doručit buď osobně do recepce zadavatele, nebo poštou na adresu 

Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4/1270, 102 00 Praha 10 - Hostivař  (rozhodující 

je okamžik doručení nabídky zadavateli). 

 

 

Nabídka bude vypracována v písemné formě v českém jazyce na formátu A4. Nabídka bude 

zalepena v obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena: „NEOTVÍRAT, VZ malého 

rozsahu „Stavební úpravy prostor k vybudování AULY“ 

  

Na uzavření bude obálka opatřena razítkem, případně podpisem uchazeče (je-li fyzickou osobou), 

statutárního zástupce (je-li právnickou osobou). 

 

 

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 990 000,-  Kč  bez DPH. 

Tato hodnota je určena jako nejvýše přípustná. 

 

 

6. Zadavatel  

 

Zadavatelem této veřejné zakázky je příspěvková organizace  

Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4/1270, 102 00 Praha 10 – Hostivař.  

 

 

7. Kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel požaduje prokázat  

• základní způsobilost podle  § 74 a § 75 zákona,                

• profesní způsobilost podle  § 77  zákona, 

• splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 zákona. Účastník doloží           

(v prosté kopii)  seznam významných dodávek a stavebních prací obdobného charakteru 

realizovaných za poslední 3 roky  s uvedením  ceny, doby plnění a místa provádění prací 

(reference). 

 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 

musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 

dnem zahájení zadávacího řízení. 

 

Účastník zadávacího řízení, který nedoloží, či nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, může 

být zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. 

                

 

8. Závazný obsah nabídky 

 

Nabídka musí obsahovat následující části a náležitosti: 

• Titulní list s názvem zakázky, s uvedením identifikace zadavatele a úplnou identifikaci 

osoby oprávněné jednat jménem uchazeče a včetně uvedení osoby oprávněné k jednání ve 

věcech této zakázky (kontaktní osoba). 

• Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (základní, profesní) dle zákona   
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• Nabídková cena formou položkového rozpočtu 

• Seznam významných dodávek (reference)  

• Harmonogram postupu prací a termíny 

• Podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha Výzvy) 

• Délka záruky 36 měsíců od převzetí díla  

 

 

9. 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. 

 

 

10.  Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni 

 

 Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 60 dnů a tato lhůta začíná běžet 

 dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.  

 

 

11.  Kritéria a způsob hodnocení nabídek 

 

 Nabídky budou hodnoceny.  

 

  Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek.  

  Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

 

12.  Vyrozumění o výsledku 

 

  O výběru nejvhodnější nabídky budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem nebo 

  elektronicky  do 30 dnů od výběru této nabídky. 

 

 

13.  Platební podmínky 

 

Zadavatel stanoví následující podmínky: 

• Úhrada bude prováděna ve  dvou etapách. Záloha ve výši 40% splatná na základě faktury 

nejdříve 10 dní  předem. 

• Konečná faktura bude předána až po převzetí hotové zakázky s dobou splatnosti 21 dní. 

• Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 

zadavatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel uplatnit do konce 

lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se 

ruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží od okamžiku doručení opravené faktury 

zadavateli. 
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14.  Závěrečná ustanovení  

 

Zadavatel výslovně vylučuje použití postupu dle zákona 134/2016 Sb., zákon o veřejných 

zakázkách, na celou tuto veřejnou zakázku malého rozsahu kromě § 6 tohoto zákona. 

Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka, nesplnila 

zadavatelem stanovené požadavky nebo neobsahovala zadavatelem požadované náležitosti. 

Uchazečům v souvislosti se zrušením řízení o zadávání zakázky nevzniknou žádná práva ani nároky 

vůči zadavateli. 

Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení kdykoli do uzavření příslušné smlouvy zrušit, a to 

bez udání důvodu. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 

Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich 

vypracováním a podáním. 

 

 

 

 

Praha 11. 04. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Milan Vorel 

         ředitel 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Slepý položkový rozpočet  „AULA – Změna užívání stavby“, 2019_0304 

2. Návrh Smlouvy o dílo  
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