Věc:

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku do 1 mil. Kč k podání nabídky.

Ve smyslu „pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy“ a podle zákona
č.134/2006 Sb. o veřejných zakázkách, Vás

vyzývám
k podání nabídky na realizaci níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.
1. Název a popis veřejné zakázky:
a) zajištění výcviku AŠ pro žáky SŠAI, skupina C, CE a profesní školení na 1 rok
b) Předmět plnění - Svěření části výcviku žadatelů o řidičská oprávnění, zařazených do
výuky a výcviku u SŠAI Praha 10, Weilova 4, k jeho provedení jinému provozovateli
autoškoly.
2. Místo plnění:
Prohlídka místa plnění
Správce zakázky:

škola SŠAI
7. 6. 2017 v 10.00 hod.
nebo po tel. domluvě
Mgr. Tomáš Šimůnek

3. Předpokládaná hodnota a doba plnění:
Předpokládaná hodnota zakázky:
Zahájení plnění veřejné zakázky:
Ukončení plnění veřejné zakázky:

1 000 000 Kč
1. 9. 2017
31. 8. 2018

4. Lhůta pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídky je do
27. 6. 2017 do 12.00 hod.
Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.
5. Místo podání nabídky a způsob podání nabídky
Nabídku je nutno ve lhůtě uvedené v bodě 6 této výzvy podat osobně na SŠAI, Praha 10, Weilova
2, Praha 10 - Hostivař – do vrátnice školy. Nabídka bude v českém jazyce na formátu A4. nabídka
bude zalepena v obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena: „NEOTVÍRAT, veřejná
zakázka - Autoškola“.
Na uzavření bude nabídka opatřena razítkem, případně podpisem uchazeče (je-li fyzickou osobou),
statutárního zástupce, je-li právnickou osobou).
6. Zadavatel:
Zadavatelem této veřejné zakázky je příspěvková organizace
Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, 102 00 Praha 10 – Hostivař
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7. Závazný obsah nabídky
 Kvalifikační předpoklady:
- Registrace k provozování autoškoly
- Akreditace školicího střediska řidičů sk. C, C+E
- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady (základní, profesní) dle zákona 134/2016 Sb.,
zákon o veřejných zakázkách
 Nabídková cena za 1 hod výcviku praktické jízdy skupiny C (cena bez DPH, počet hodin výcviku
u 1 žáka, cena bez DPH za celý výcvik)
 Nabídková cena úhrady za každý pokus u opakované zkoušky (cena bez DPH)
 Garantování ceny v případě prodloužení smlouvy na další rok
 Nabídková cena CE formou slevy z ceníkové položky AŠ (ceníková cena – sleva = cena bez DPH)
 Nabídková cena 1 hod výcviku praktické jízdy pro profesní školení (cena bez DPH)
 Personální zajištění výcviku AŠ skupiny C – minimálně 2 učitelé pro sk. C
 Technické zajištění výcviku AŠ skupiny C – výcvikové vozidlo ve vlastnictví nebo leasingovém
nájmu
 Sdílení aplikace „Moje autoškola“ – pro sdílení dat smluvní AŠ s Autoškolou SŠAI pro účely
plánování výuky a jízd
 Zájemce je plátce DPH – doložit
 Reference na obdobné zakázky
8. 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.
9. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny vícekriteriárně.
Kritéria hodnocení:
 Výše nabídkové ceny  Personální a technické zabezpečení –

90%
10%

10. Vyrozumění o výsledku
O výběru nejvhodnější nabídky budou zájemci vyrozuměni doporučeným dopisem nebo emailem
do 30 dnů.
11. Platební podmínky
Zadavatel stanoví následující podmínky:
- úhrada bude prováděna měsíčně, dle skutečného provedení prací
- 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.
12. 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.
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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 25. 5. 2017
Ing. Milan Vorel
ředitel SŠAI
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