
          

 

 

Zadavatel: Městská část Praha 13 

Sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5
 
 

IČ:  00 241 687 

            zastoupená:   RNDr. Marcela Plesníková, zástupce starosty 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 
(v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

dále jen „zákon“)  

 

I. Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu: 

Název veřejné zakázky 

malého rozsahu: 

 

 

Stavební úprava stávajícího vstupního prostoru ZŠ Mládí 

 

Číslo veřejné zakázky:  

 

P13/01IK2018 

(zadavatel uvede číslo vygenerované spisovou službou  P13-…..) 

 

II. Druh veřejné zakázky malého rozsahu: 

Dodávky 

 

 

Služby 

 

 

Stavební práce 

 

               X 

(zadavatel vybere konkrétní druh dané veřejné zakázky a označí jej křížkem) 

 

III. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: 

Předmětem veřejné 

zakázky je:  

 

 

Stavební úprava stávajícího vstupního prostoru ZŠ Mládí, Praha 13 

 
(zadavatel uvede přesný popis předmětu veřejné zakázky) 

 

IV. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu: 

Předpokládaný 

začátek: 

Předpokládané 

ukončení: 
 

 

2.7.2018 

 

30.8.2018 

Místo plnění:  

 
ZŠ Mládí, Mládí 135/4, Praha 13 

 

V. Zadávací dokumentace: 

Popis zadávací 

dokumentace: 

 

 

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr je přílohou této výzvy. 

Adresa pro vyžádání 

zadávací 

dokumentace: 

 

----------------------------- 

 

                                                 

 

 



Podmínky poskytnutí 

zadávací 

dokumentace:  

Celá zadávací dokumentace je zveřejněna na webových stránkách 

zadavatele http://www.praha13.cz/Verejne-zakazky 

 

Poskytování 

dodatečných 

informací:  

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být 

zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím 

lhůty pro podání nabídek 

Městská část Praha 13 
zastoupená: IKON spol. s  r.o., Heranova 1547, Praha 13 

    e-mail: choura@ikon.cz 
 

Prohlídka místa 
plnění Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 18.5.208 od 10.00 hodin; 

sraz zájemců je v ul. Mládí 135/4  hodin  10.00 
(zadavatel použije pouze v případě existence zadávací, případně projektové dokumentace) 

 

 

VI. Lhůta a místo a podmínky podání nabídky: 

Datum a čas podání 

nabídky:  

 

29.5.2018 

Hodina podání 

nabídky: 

 

13.00 hod. 

Místo pro podání 

nabídky:  

 

Podatelna Úřadu městské části Praha 13 se sídlem  

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 

Podmínky podání 

nabídky: 
 nabídku podá dodavatel písemně v českém jazyce v 1 originále 

 nabídka bude podepsána statutárním orgánem dodavatele, případně 

osobou pověřenou 

 nabídka bude svázána a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými 

listy 

 nabídky se podávají do podatelny zadavatele nejpozději do konce 

lhůty pro podání nabídek 

 nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné 

zakázky, jejím číslem a označením „Neotevírat“ 

 na obálce bude rovněž uvedena adresa dodavatele 

 

Požadavky na 

zpracování nabídky 

Dodavatel předloží svou nabídku v následujícím členění: 

1) doklady k prokázání splnění kvalifikace 

2) doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat za 

dodavatele, pokud smlouvu podepsala osoba pověřená 

3) nabídková cena  

4) podepsaný návrh smlouvy 

5) případné další dokumenty 

 

Požadavky na 

zpracování nabídkové 

ceny: 

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené 

s plněním předmětu veřejné zakázky.  

Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění  

 cena celkem v Kč bez DPH 

 samostatný výpočet DPH  

 cena celkem v Kč včetně DPH 

 
 

 

http://www.praha13.cz/Verejne-zakazky


VII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 

Dodavatel pro splnění kvalifikace předloží ve své nabídce následující dokumenty: 

Základní způsobilost: 

 
 písemné čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek základní 

způsobilosti analogicky k § 74 odst. 1 zákona - VZOR čestného 

prohlášení je přílohou č. 1 této výzvy 
 

Profesní způsobilost:  výpis z obchodního rejstříku (kopie dokumentu) 

 doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím druhu, 

rozsahu a předmětu veřejné zakázky (kopie dokumentu) 

Ekonomická 

kvalifikace: 

 

……………………………… 

 

Technická kvalifikace:  Seznam stavebních prací - splnění technických kvalifikačních 

předpokladů prokáže uchazeč, který prokáže zadavateli, že 

v posledních pěti (5) letech realizoval alespoň dvě (2) stavební 

práce, jejichž předmětem byla stavební činnost v rámci každé 

jednotlivé zakázky. Splnění technických kvalifikačních předpokladů 

prokáže uchazeč ve své nabídce předložením seznamu s uvedením 

jejich rozsahu. 
 

 

 

VIII. Pravidla pro hodnocení nabídek: 

1. Nabídková cena                                            váha (%)  100% 

 

2. ------------ 

Metoda vyhodnocení 

nabídek v jednotlivých 

kritériích: 

 

 

Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny uvedené dle 

čl. VI) Výzvy, tj. celková nabídková v Kč bez DPH od nejnižší (1. 

v pořadí) po nejvyšší. 

 
 

 

 

IX. Další informace o zadavateli: 

Název odboru, který zakázku vyhlašuje: 

 

na základě příkazní smlouvy 

IKON spol. s r.o., Heranova 1547, Praha 13 

Vedoucí odboru: 

 

.... 

Kontaktní osoba: 

 

.... 

Telefon: 

 

..... 

 

 

X. Práva zadavatele: 

1. zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit 

podmínky výzvy 

2. zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání veřejné zakázky bez udání důvodu, avšak nejpozději 

do uzavření smlouvy 

3. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným 

dodavatelem 

4. zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené dodavateli v nabídkách a případně 

požádat o jejich upřesnění 



5. dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení 

6. dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá 

práva výše uvedená 

7. zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu konečného znění smlouvy 

8. zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení účastníka, který nesplnil zadávací 

podmínky uvedené v této výzvě zejména kvalifikaci, obchodní podmínky atd. 

9. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 989.500,-Kč bezDPH. 

Zadavatel současně stanovuje, že s ohledem na schválený rozpočet akce, který je 

nepřekročitelný, je předpokládaná hodnota veřejné zakázky považována současně za 

maximální a nepřekročitelnou hodnotu, platnou pro nabídkovou cenu. Překročení výše 

předpokládané hodnoty může být zadavatelem posuzováno jako nesplnění zadávacích 

podmínek. 
 

 

 

XI. Další relevantní údaje: 

 

Obchodní podmínky: Účastník předloží návrh smlouvy v souladu s Výzvou a zadávací 

dokumentací. Účastník je povinen k návrhu smlouvy připojit všechny přílohy. Návrh smlouvy musí 

být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo osobou příslušně 

zmocněnou. Je-li návrh smlouvy podepsán zmocněncem, musí být v nabídce originál nebo úředně 

ověřenou kopii plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena. 

Nabídka, která nebude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, 

nesplňuje požadavky zadavatele a zadavatel je oprávněn takového účastníka výběrového řízení 

vyloučit. 

 

Pokud veřejná zakázka obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků a 

služeb nebo pokud některá položka vede ke konkrétnímu výrobku, je to pouze přibližná kvalitativní 

a technická specifikace a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 

řešení. 

 
(zadavatel uvede ostatní údaje o veřejné zakázce výše neuvedené) 
 

 

XII. Přílohy: 

Příloha č. 1  – Čestné prohlášení Základní způsobilost 
Příloha č. 2 – Soupis prací-výkaz výměr 
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace - elektronická verze 
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo 
 

 

XIII. Závěrečné údaje: 

V Praze dne: 

 

 

 

Podpis zadavatele:  

 

 



Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky 

 

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  

dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, dále jen „zákon“ 
 
 
Zadavatel: 

Městská část Praha 13  

Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13 

IČ: 00241687 

zastoupená: .................................... 

 

Název zakázky: 

„..............“ 
ev č.  ........ 

 

 

Název dodavatele (vč. právní formy): 

Sídlo / místo podnikání: 

IČ: 

DIČ: 

jejímž jménem jedná ............................(funkce)  

 

tímto čestně prohlašuje, že je uchazečem: 

 

a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 

nepřihlíží, 

b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek, 

c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž 

nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Toto prohlášení podepisuji (funkce). 

 

V ………………..…dne …..………. 

 

 
           

.......................................................... 

     Jméno, příjmení a podpis osoby  
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