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Č.j.  HŠ/0113/2017      V Praze dne 27.4. 2017 

 

 

Věc :    Výzva k podání nabídky více zájemcům k účasti na zakázce malého rozsahu dle 

 § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách v platném znění, na 

 realizaci akce: 

 

" Výroba a osazení okenních mříží - HŠ Praha 10 " 
 

 

 

Zadavatel:   Hotelová škola , Vršovická 43, 101 00 Praha 10 

IČ:   604 61 713 

zastoupený:  ředitelem školy Mgr. Petrem Vomelou 

 

za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách ( dále jen zákon ) ve smyslu " Pravidel o zadávání veřejných zakázek v 

podmínkách hl.m. Prahy " Vás 

 

vyzývá 
 

jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci : 

" Výroba a osazení okenních mříží - HŠ Praha 10 ",  Vršovická 43,  

101 00 Praha 10- Vršovice. 

 

I.  Předmět plnění veřejné zakázky: 

Předmětem plnění jsou  výroba a osazení okenních mříží a provedení dalších udržovacích 

prací ( dle §103 odst.e) zákona č.183/2006 Sb.,stavební zákon ).   

Zadávací podmínky ( podklady ) jsou součástí této výzvy. 

Kontaktní osobou zadavatele je pan Mgr,. Petr Vomela , tel. 271 001 531. 

 

 

II.  Doba a místo plnění: 

Termín zahájení: nejdříve od 1.6. 2017 

Termín dokončení:  nejpozději do 31.8. 2017 

Místo plnění:  p.p.č. 1189/4,  k.ú. Vršovice 

 

 

III.  Nabídková cena 

Nabídková cena ve členění celková cena bez DPH, výše DPH ( 21% ) a celková cena vč. DPH 

bude doložena vyplněním slepého rozpočtu, který je součástí této výzvy a uchazeč ji vyplní na 

základě zadávacích podmínek a vlastní prohlídky místa plnění. 

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zadavatel povoluje její překročení 

pouze z důvodu vzniku nepředvídatelných událostí, které mohou být důvodem ke vzniku 

víceprací. 
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IV.  Platební podmínky 

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude uhrazena do 21 kalendářních dnů ode dne 

předání a převzetí díla. Cenu uhradí zadavatel převodem na účet zhotovitele na základě 

odsouhlaseného daňového dokladu ( faktury ). 

 

V.  Lhůta, kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami 

Lhůta, kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami,  činí 30 dnů a začíná běžet dnem 

následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

 

VI.  Závazný obsah nabídky 

a) nabídková cena ve členění dle čl. III 

b) doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče dle čl. VII  

 

 

VII. Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií 

Doložení kvalifikačních předpokladů  je součástí nabídky.  

Uchazeč, který nesplní nebo nedoloží výše uvedené kvalifikační předpoklady, bude 

zadavatelem vyloučen a jeho nabídka nebude posuzována. 

 

 

VIII.  Způsob zpracování nabídky 

Uchazeč zpracuje nabídku písemně v českém jazyce ve formátu A4 v souladu s vyhlášenými 

zadávacími podmínkami. Nabídka včetně všech požadovaných dokladů bude podepsána 

statutárním orgánem uchazeče nebo osobou zmocněnou k zastupování statutárního orgánu. V 

takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál plné moci. 

Uchazeči podají nabídku v neporušené obálce výrazně označené heslem: " NEOTVÍRAT -

SOUTĚŽ " a názvem: " Výroba a osazení okenních mříží - HŠ Praha 10  ". 

Na uzavření bude obálka opatřena razítkem, popř. podpisem uchazeče. 

 

 

 

IX.  Lhůta a místo podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídky:   nejpozději do 17.5. 2017 do 12.00 hod 

Místo podání nabídky:         poštou na adresu zadavatele nebo osobně v sekretariátu HŠ, 

             Vršovická 43, 101 00 Praha 10 

 

 

 

 

 

X.  Kritérium pro hodnocení nabídky 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky dle § 78 odst. 1 zákona je 

nejnižší nabídková cena. 

 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

Hodnoceny budou pouze bezchybné a kompletní nabídky.  

Nabídka nebude dále posuzována a uchazeč bude vyloučen ze soutěže, jestliže v nabídce: 
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- nedoloží kvalifikační předpoklady dle odstavce VII. 

- nedoloží,  nebo nesplní podmínky zpracování nabídky dle odstavce VIII. 

- nedoloží závazný obsah nabídky dle odstavce VI. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky soutěže, dále soutěž o výběr 

nejvhodnější nabídky zrušit, a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky 

uchazečů odmítnout.  

Přidělení veřejné zakázky bude oznámeno všem uchazečům do 30 dnů od skončení lhůty pro 

podání nabídek. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Petr Vomela 

ředitel Hotelové školy 

 

 
 


