Výzva k podání nabídky
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou“ a podle
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) pod názvem
Projektová dokumentace pro akci „Výměna silnoproudé elektroinstalace Dílny OP 2“

1. Zadavatel a kontaktní údaje zadavatele
Název zadavatele:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4, Praha 10 – Hostivař, 102 00
Ing. Milanem Vorlem, ředitelem
00497070

Kontaktní osoba v záležitosti zadávacího řízení: Ing. Zdeněk Kočárek, vedoucí technické správy
telefon: +420 724 298 230
mail:
zdenek.kocarek@skolahostivar.cz
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů za zadavatele je Ing. Milan Vorel, ředitel školy.
2. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:

Projektová dokumentace pro akci „Výměna silnoproudé
elektroinstalace Dílny OP 2“

Druh veřejné zakázky podle
předpokládané hodnoty:
veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
3.1. Předmět a rozsah plnění
Předmětem plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je vypracování projektové dokumentace
projektu výměny silnoproudých elektroinstalací v objektu Dílny OP 2 - U plynárny 1403/99a,
101 00 Praha 10 – Michle, která bude sloužit pro výběr dodavatele a pro schválení zřizovatelem.
Projektová dokumentace je požadována v minimálním rozsahu pro stavební povolení a pro zadání
stavby (dokumentace pro výběr zhotovitele) včetně rozpočtu a harmonogramu.
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnými předpisy a předána v 6
vyhotoveních, z toho 2 autorizované výtisky, a dále 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD
včetně výkresů ve formátech *.dwg, *.pdf,, *.doc, *.jpg a *.xls.
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3.2. Technické podmínky
K objektu není k dispozici z minulosti žádná projektová dokumentace, s výjimkou výkresu půdorysu
přízemí a suterénu, které mohou být dány k dispozici během prohlídky objektu. Elektrická instalace
v objektu pochází z počátku 70tých let minulého století. Zaměření a prohlídka stávajícího stavu
musí být provedena na místě účastníkem zadávacího řízení (dále též jen „účastník“).
4. Lhůty a místo plnění
4.1. Termín plnění
Projektová dokumentace bude dodána do 60 kalendářních dnů od uzavření příslušné smlouvy
o dílo se zadavatelem.
Předpokládané zahájení plnění: od 15.04.2019, ihned po nabytí účinnosti smlouvy, resp. jejím
zveřejněním v Registru smluv.
Předpokládané ukončení plnění: do 60 kalendářních dnů, nejpozději však 19.06.2019
4.2. Místo plnění
Místem plnění je sídlo zadavatele: SŠAI, Weilova 4/1270, 102 00 Praha 10 – Hostivař. Místem
realizace je odloučené pracoviště Dílny OP 2 – Bohdalec, SŠAI, adresa U Plynárny 99a, 101 00
Praha 10 – Michle.
4.3. Termín prohlídky
Prohlídka v místě realizace, U Plynárny 99a, 101 00 Praha 10 – Michle, je možná po předchozí
dohodě s kontaktní osobou Ing. Zdeňkem Kočárkem.
4.3. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky je do 03.04.2019 do 12:00 hod.
4.4. Místo pro podání nabídky a způsob podání nabídky
Nabídku je nutno ve lhůtě doručit buď osobně do recepce zadavatele, nebo poštou na adresu
Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4/1270, 102 00 Praha 10 - Hostivař (rozhodující
je okamžik doručení nabídky zadavateli).
Nabídka bude vypracována v písemné formě v českém jazyce na formátu A4. Nabídka bude
zalepena v obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena: „NEOTVÍRAT, VZ malého
rozsahu „Projektová dokumentace pro akci „Výměna silnoproudé elektroinstalace Dílny OP 2“
Na uzavření bude obálka opatřena razítkem, případně podpisem uchazeče (je-li fyzickou osobou),
statutárního zástupce (je-li právnickou osobou).
5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 150 000,- Kč bez DPH.
Tato hodnota je určena jako nejvýše přípustná.
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6. Zadavatel
Zadavatelem této veřejné zakázky je příspěvková organizace
Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4/1270, 102 00 Praha 10 – Hostivař.
7. Závazný obsah nabídky
Součástí nabídky je dále:
• Průvodní list nabídky s uvedením nabízené celkové ceny plnění
• Reference
• Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, a to základní způsobilost podle § 74 zákona
a profesní způsobilost podle § 77 zákona.
8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 60 dnů a tato lhůta začíná běžet dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeči doloží způsob výpočtu nabídkové ceny. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu bez DPH a
včetně DPH na základě všech údajů. Nabídková cena uchazeče je stanovena jako cena nejvýše
přípustná.
10. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny. Kritéria hodnocení:
 Výše nabídkové ceny 100%
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek.
Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
11. Vyrozumění o výsledku
O výběru nejvhodnější nabídky budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem nebo emailem
do 14 dnů od výběru této nabídky.
12. Platební podmínky
Zadavatel stanoví následující podmínky:
 Platba bude provedena po dodání předmětu plnění a jeho protokolárním převzetí
zadavatelem.
• Splatnost faktury bude stanovena na 21 dnů ode dne doručení faktury.
• 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.
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13. 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.
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 15.03.2019

Milan Vorel
Digitálně podepsal
Milan Vorel
Datum: 2019.03.15
11:39:13 +01'00'
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Ing. Milan Vorel
ředitel

