Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
IČO 61385271

Čj: Inv. 4/2013
V Praze dne 17. 12. 2013

Věc:

Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební
zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce :

„Rekonstrukce parket a truhlářské práce související
s rekonstrukcí školní auly v objektu Gymnázia, Praha 5, Na
Zatlance 11“
Zadavatel:

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance11
se sídlem: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5
IČ 61385271
zastoupený ředitelkou Jitkou Kmentovou
tel.: 226 802 622

za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m.
Prahy“ Vás

vyzývá
jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce

parket a truhlářské práce související s rekonstrukcí školní auly v objektu Gymnázia,
Praha 5, Na Zatlance 11“.
1. Předmět plnění veřejné zakázky:
Truhlářské práce související s rekonstrukcí školní auly a rekonstrukcí parket v aule v
objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 podle projektové dokumentace a přiloženého
rozpočtu (viz příloha této výzvy).

	
  
Předmětem zakázky je následující:
a) provedení truhlářských prací souvisejících s rekonstrukcí školní auly – výroba a instalace
kuchyňské linky včetně myčky a ledničky a výroba a instalace obložení stěn a topení včetně
věšákové stěny (viz projektová dokumentace)
b) rekonstrukce parket v aule (vlepení uvolněných, přebroušení, vytmelení, vysoko zátěžový
lak) – celkem 129 m²
Předmětem zakázky není malování, silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace ani
dodávka osvětlení, nábytku a audiovizuální techniky.
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Nejvyšší předpokládaná cena: 495 000 Kč bez DPH

2. Místo plnění: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 20. prosince 2013 v 10 hod., sraz účastníků je
před kanceláří školy ve 2. patře budovy. Prohlídku je možné uskutečnit i v jiném termínu po
dohodě s ředitelkou školy Jitkou Kmentovou (jitka.kmentova@zatlanka.cz.)
3. Doba plnění:
leden – únor 2014
4. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 30 dnů a tato lhůta
začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
5. Závazný obsah nabídky:
• Prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 53 zák. 137/2006 Sb. v platném znění
(postačuje čestné prohlášení) a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54,
písmeno a) a b) zák.137/2006 Sb. v platném znění (postačí kopie výpisu
obchodního rejstříku a ověřená kopie živnostenského oprávnění či licence)
• Nabídková cena a položkový rozpočet
• Záruční doba – minimálně 36 měsíců, u elektrických spotřebičů minimálně 24
měsíců
• Celková doba realizace ve dnech
• Návrh smluvních pokut – částka v Kč za každý den nesplnění smluvního termínu
realizace
• Souhlas s návrhem předložené smlouvy o dílo
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeči doloží způsob výpočtu nabídkové ceny. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za
veškeré práce bez DPH a včetně DPH na základě údajů uvedených v projektové
dokumentaci. Nabídková cena uchazeče je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
7. Kritéria a způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny vícekriteriálně.
Kritéria hodnocení:
• Výše nabídkové ceny
• Doba realizace ve dnech

70%
30%

Způsob hodnocení: Nabídky budou hodnoceny podle uvedených kritérií.
8. Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky je do 27. prosince 2013 do 9 hod.
Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.
9. Zadavatel:
Zadavatelem této veřejné zakázky je:
Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
10. Místo pro podání nabídky a způsob podání nabídky:
Nabídku je nutno ve lhůtě uvedené v bodě 8 této výzvy podat osobně v kanceláři školy (23.
12. 2013 od 8 do 12 hodin, 27. 12. 2013 od 8 do 9 hodin), případně poštou (nabídka musí být
doručena do 27. 12. 2013 do 9 hodin).
Nabídka bude vypracována v jednom výtisku, v českém jazyce na formátu A4. Nabídka bude
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zalepena v obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena:
„NEOTVÍRAT, veřejná zakázka – „Rekonstrukce parket a truhlářské práce

související s rekonstrukcí školní auly v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance
11“.
Na uzavření bude nabídka opatřena razítkem, případně podpisem uchazeče (je-li fyzickou
osobou), statutárního zástupce (je-li právnickou osobou).
11.

Vyrozumění o výsledku:
O výběru nejvhodnější nabídky budou zájemci vyrozuměni doporučeným dopisem ve lhůtě
stanovené v bodě 4 této výzvy.

1.

Platební podmínky:
Zadavatel stanoví následující podmínky:
- Úhrada bude provedena dle soupisu skutečného provedení prací převzatého a potvrzeného
objednatelem s následným doručením faktury vystavené zhotovitelem zadavateli.
- 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.

2.

Závěrečná ustanovení:
Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit, a to bez udání důvodu. Zároveň si vyhrazuje
právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si dále vyhrazuje právo ze
závažných důvodů ve lhůtě uvedené v bodě 8 této výzvy podmínky stanovené touto výzvou
změnit. O takové změně budou všichni zájemci informováni e-mailem a následně
doporučeným dopisem. Vyzvaným zájemcům nenáleží za vypracování nabídek žádná
odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním.

Mgr. Jitka Kmentová
ředitelka školy

Přílohy:
1. Projektová dokumentace a doplňující informace k realizaci jednotlivých částí projektové
dokumentace
2. Výkazy výměr („slepý rozpočet“)
3. Návrh smlouvy o dílo
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