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        V Praze, dne 30. 1. 2018 

        Č.j.: ZSP40081/2018 

 

 

 

Věc:   Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vás 

vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky: 

 

 

„Stavební práce – oprava a  montáž stropních podhledů v objektu školy“ 

         

 

1. Vymezení a předmět plnění zakázky 

a) Předmětem plnění zakázky je montáž stropních podhledů z akustických panelů 

Ecophon Advantage  A 600x600 mm, tl. 15 mm s použitím pomocného roštu 

Connect s příslušenstvím 

b) Celková výměra:  115 m2 

c) Demontáž a opětovná montáž  stávajícího osvětlení 

 

 

2. Doba a místo plnění zakázky 

a) Doba plnění:  březen-duben  2018 

b) Místo plnění: sídlo školy 

 

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly kopie dokladů o oprávnění k podnikání 

(např. výpis se živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina aj.) nebo 

platný výpis z Obchodního rejstříku (je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán). 

 

4. Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny. Celková nabídková cena 

nesmí přesáhnout 121 500,- Kč bez DPH. 

 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, obchodní a platební 

podmínky 

a) Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH 

b) Nabídková cena bude rozepsána na samostatné části: 

- Cena za 1m stropních podhledů vč. úprav stávajícího osvětlení 

- Celková nabídková cena  
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c) V nabídkové ceně za  1m2 i celkové ceně  budou zahrnuty veškeré náklady 

související s předmětem plnění veřejné  zakázky, tj. dodání a  montáž pomocného  

roštu, podhledů, spojovacího materiálu,  demontáže a opětovné montáže osvětlení, 

přesun hmot, doprava a přeprava do místa plnění a konečná úprava – začištění 

ploch 

d) Součástí nabídky bude návrh smlouvy na zajištění předmětu veřejné zakázky. Do 

této smlouvy bude zahrnuta klauzule tohoto znění: 

„Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv    

dle zákona č.      340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Základní škola a Střední škola 

Kupeckého 576, Praha 4.“ 

 

6. Cena, platební podmínky a fakturace 

Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran a je cenou 

nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu 

smlouvy. 

- Zadavatel není plátcem DPH. 

- Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení dodacího 

listu. 

- Splatnost řádně vystavené faktury – daňového dokladu činí 14 dnů ode dne 

doručení objednateli. 

- Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové 

údaje budou uvedeny v této měně. 

 

7. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat 

Nabídku, podepsanou oprávněnou osobou jednat jménem či za dodavatele v listinné 

podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně uzavřené obálce, 

označené „Výzva – NEOTEVIRAT – stropní podhledy“. Na obálce musí být též 

uvedena obchodní firma nebo název a adresa dodavatele. 

Nabídka bude doručena poštou, nebo předána osobně do podatelny v sídle školy 

v termínu do 10.00 hodin dne 1. března 2018. 

 

8. Další podmínky 

a) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast 

v této veřejné zakázce. 

b) Výsledek výběrového řízení se nesděluje všem uchazečům, pouze vybraný 

uchazeč je vyzván k podpisu smlouvy 

c) Nejsou přípustné námitky uchazečů 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

 

 

         

             PhDr. Karel Kaprálek, ředitel školy v.r. 

 

 

Příloha: 

Krycí list nabídky 

 
 

Příloha č. 1 



 

 

 

Krycí list nabídky 
 
 

Veřejná zakázka 
 

 

Stavební práce – montáž stropních podhledů 

 

 

Dodavatel: 
Obchodní firma nebo název: 

 
 

Adresa a sídlo dodavatele: 

 
 

IČ/DIČ 

 
 

Kontaktní (oprávněná) osoba: 

 
 

Telefonní spojení: 

 
 

e-mailová adresa: 

 
 

  

 
 

Nabídková cena: m2 Kč bez DPH Kč vč. DPH 

a) Výměra 115 xxxx xxxx 
b) Cena za 1m2 

 
   

c) Celková 

nabídková cena 

(násobek sazby za 1m2 

avýměry) 

   

 

 

Podávám/e nabídku na výše uvedenou zakázku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme 

podmníky zadání této veřejné zakázky. 

 

 

V ………………………………….     Dne ……………………… 

 

 

 

…………………………………………………….   …………………………………………... 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem za dodavatele       podpis 


