Výzva k podání cenové nabídky pro ZMR č. 3/430/1102019
Jako zadavatel zakázky malého rozsahu vyhlašuji v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a
v souladu s usnesením Rady HMP č. 2865 ze dne 21. 11. 2017, vyhlašuji následující výzvu
k předložení cenové nabídky pro zakázku malého rozsahu č. 3/4301102019:
1. Zadavatel:
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel,
Praha 1, U Půjčovny 9 (dále VOŠTŘ a SUŠTŘ)
- ředitelka školy: Ing. Ivana Hýblová
- IČ: 061387002
- bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú. 12736-03/0710
- telefon: 224 213 538/ 602 221 932 nebo 224 211 309/733 567 465
- kontaktní osoba: Ing. Ivana Hýblová nebo Ivana Břízová, hospodářka školy
- datová schránka: ztjzt98
2. Předmět zakázky malého rozsahu:

„Kompletní zaměření budovy školy – pasport stavby“
2.1. Technická specifikace dodávky a popis
Historická budova školy byla projektována a postavena jako obytný dům s veřejným
prostorem v přízemí, v pozdním eklektickém stylu stavitelem Gustavem Papežem
již v srpnu r. 1893. Stojí na nároží ulic U Půjčovny a Jeruzalémská, na parcele č. 125,
čísla popisného 1274/9 a patří do katastrálního území Praha 1, Nové Město.
Zastavěná plocha a nádvoří činí 682m2. Stavba má 5NP, podkroví a sklep.
Jedná se o stavbu předanou k hospodaření příspěvkové organizaci.
Majitel a zřizovatel budovy školy je Magistrát hlavního města Prahy.
K dispozici jsou původní plány stavby v listinné podobě.
2.2. Odůvodnění veřejné zakázky malého rozsahu
Během minulých patnácti let došlo ve škole k řadě rekonstrukcí a stejně tak i ke změně
dispozic jednotlivých částí nebo místností budovy. Plány budovy jsou v původním stavu
z roku 1893 a následně pak pouze dispozičně upravené z roku 1965, a to pouze v listinné
podobě.
V příštím roce plánujeme výměnu výtahu s rozšířením kabiny pro osoby s poruchou hybnosti
a projektová dokumentace nevyhovuje současným parametrům a požadavkům.
Z tohoto důvodu zadáváme zakázku pro vytvoření nové dokumentace stavby budovy školy.
3. Požadavky:
Požadujeme kompletní zaměření budovy školy - pasport stavby.
Součástí dokumentace budou také digitální půdorysy všech podlaží, podkroví a suterénu
základní příčný a podélný řez, pohledy na fasády a situace.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo v jeho přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné techniky a
kvalitativně srovnatelné řešení.
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4. Termín dodání:
31. 12. 2019
(po podpisu bude smlouva uveřejněna v Registru smluv)

5. Požadované doklady:
Součástí nabídky bude prokázání kvalifikačních předpokladů:
- doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč
zapsán (postačují prosté kopie) - kvalifikační předpoklady dodavatele.
- záruky kvality = 2-3 úspěšně realizované zakázky podobného obsahu a rozsahu
(odkaz na web/adresu a případná doporučení od předchozích zákazníků)
Při nepředložení těchto dokladů si zadavatel vyhrazuje právo nabídku vyřadit.
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů a to včetně dopravy do areálu zadavatele (viz bod 1),
uvedená nabídková cena bude zpracována do této tabulky v členění:

Požadavky k předmětu
zakázky
Celková cena zakázky

Cena bez DPH
Povinné pole

Cena s DPH
Povinné pole

7. Platební podmínky:
Platba po předání zakázky na základě faktury se 14 – denní splatností.
Zadavatel neakceptuje zálohové platby. Zadavatel není plátce DPH.
8. Lhůta pro podání cenové nabídky:
Nabídky podávejte osobně nebo elektronicky nejpozději do 21. 10. 2019 do 14 hodin do
podatelny školy nebo do datové schránky.
9. Způsob podávání nabídek:
Nabídku zpracujte formou dopisu, ve kterém se vyjádříte ke všem požadavkům a uvedete
nabídkovou cenu v souladu s bodem 6. této výzvy. Přílohou dopisu budou veškeré doklady
požadované v bodě 5. této výzvy.
Pokud nabídky budou podány v písemné formě osobně v uzavřených obálkách označených
"Výzva č. 3/4301102019 – NEOTVÍRAT" a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření
opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče. Do datové schránky bude v předmětu
zprávy uvedeno „Nabídka k výzvě 3/4301102019“.

2

10. Kritéria hodnocení nabídek:
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:
70% celková cena zakázky
20% kvalifikační předpoklady (= deklarovaná záruka kvality)
10% zaručený termín dodávky (viz bod č. 4)

11. Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení.
Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.
Po uzavření lhůty pro podání nabídek bude neprodleně zasedat výběrová komise jmenovaná
ředitelkou školy, pro posouzení jednotlivých nabídek. Pokud komise doporučí vítězného
dodavatele zakázky, ředitelka rozešle obratem výsledky všem zúčastněným a zveřejní je na
webu školy a úřední desce školy a navrhne vítěznému dodavateli smlouvu v rozsahu a
obsahu této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a
nevracet podané nabídky.
Termíny pro prohlídku místa dodávky: vždy po telefonické dohodě s paní ředitelkou nebo
paní hospodářkou školy.

V Praze dne 1. 10. 2019
č. j. ZMR 3/4301102019

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy
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