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Výzva k podání cenové nabídky pro ZMR č. 1/165/08062017
Jako zadavatel zakázky malého rozsahu vyhlašuji v souladu s ustanovením §27 a §31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých
v místě plnění vyhlašuji následující výzvu k předložení cenové nabídky pro zakázku malého
rozsahu č. 1/165/08062017
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
- kontaktní osoba: Ing. Ivana Hýblová nebo Květa Šubrtová, hospodářka školy
2. Předmět zakázky malého rozsahu:

„Oprava a nátěr vnitřních dveří vybrané části budovy školy“
2.1. Technická specifikace dodávky a popis
Jedná se o opravu, nátěr a dodávku kompletního kování dřevěných jednokřídlých i
dvoukřídlých dveří 2. a 3. nadzemního podlaží (NP) budovy školy, včetně některých prahů.
Plocha oprav a nátěru dveří včetně zárubní 2. NP činí 105,3401m2
Plocha oprav a nátěru dveří včetně zárubní 3. NP činí 99,7295 m2
Celková plocha oprav a nátěru je 205,0696m2
Celková plocha skleněných výplní:7,3079m2
Celkový počet výměny prahů:12ks
Celková dodávka dveřního kování: 30ks
V 2 NP se jedná o 16 dveří a 3NP se jedná o 14 dveří a dvoje samostatné zárubně,
viz Příloha č. 1 – Podrobná tabulka rozměrů a popisu dveří 2NP a 3NP budovy školy.
Dveře jsou původní (více jak 100leté) s několika vrstvami emailového nátěru v barvě
slonové kosti. Původní ozdobné měděné kliky byly nahrazeny hliníkovými nebo jinými
nevhodnými. Proto součástí dodávky bude i osazení dveří novým kováním.
Nad nadpražím některých dveří, uvnitř místnosti jsou ozdobné reliéfní ornamentální
dekorace ze sádry, které jsou ošetřené omyvatelným nátěrem – tyto nejsou předmětem
zakázky, ale během oprav se nesmí dále poškodit.
Dveře jsou zasazeny do dřevěných „obložkových“ zárubní, ozdobně profilovaných.
Křídla většiny dveří jsou ozdobně členěné na dvě až tři pole s profilovaným rámováním.
Výplně jednotlivých polí jsou ve většině případů dřevěné, některé jsou skleněné, což je
vyznačeno v podrobné tabulce v příloze.
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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2.2. Odůvodnění veřejné zakázky malého rozsahu
Dveře jsou původní. Mnoha rekonstrukcemi budovy školy a samozřejmě velice
frekventovaným užíváním jsou poškozeny, zejména v oblasti nad a pod kováním, přestože
k nátěrům průběžně docházelo. K opravě a nátěru je nutné sjednotit kování a vyměnit
některé prahy. Oboje zejména z důvodů bezpečnostních, funkčních a estetických.
3. Požadavky:
3.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE:
a) vyjmutí starých skleněných výplní a demontáž prahů
b) demontáž starého kování, demontáž křídel dveří
c) odstranění starých nátěrů
d) oprava poškozených částí dveří a zárubní
e) příprava povrchů dveří a zárubní na nátěr
3.2 DODÁVKA A PROVEDENÍ
a) výběr, dodávka a provedení nátěru – požadujeme vysoce kvalitní nátěr do nebytových
prostor s dlouhou zárukou trvanlivosti a vysokou odolností proti otěru v téže barvě - barvě
slonové kosti (po předložení vzorků s konečným souhlasem zadavatele) – 205,0696 m2
b) výběr, dodávka a montáž skleněných výplní – požadujeme saténové sklo dle stávajících
rozměrů (po předložení vzorků s konečným souhlasem zadavatele) - 7,3079 m2
c) výběr, dodávka a montáž kování - požadujeme měděné kliky s oblým štítkem a rovnou
klikou, typově podobné původnímu kování - celkem 30 ks (po předložení vzorků s konečným
souhlasem zadavatele).
d) dodávka a montáž dubových prahů dle stávajících rozměrů s ochranným transparentním
nátěrem do vysoce pochozích nebytových prostor – celkem 12ks
3.3 DOKONČOVACÍ PRÁCE
a) zpětná montáž křídel dveří, kontrola nátěru dveří i zárubní, přesnosti doléhání dveří,
přesnosti osazení prahů, kontrola správné funkce kování
b) závěrečné očištění, případná oprava/úklid poškozených přilehlých povrchů při realizaci
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.
4. Termín dodání:
po podpisu smlouvy od 1. 7. do 28. 7. 2017
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.
- návrh smlouvy (po podpisu bude smlouva uveřejněna v Registru smluv)
- 3 realizované dodávky zakázky podobného obsahu a rozsahu
Při nepředložení těchto dokladů si zadavatel vyhrazuje právo nabídku vyřadit.
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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 včetně DPH bude zpracována v členění:
Požadavky k předmětu zakázky
3.1 Přípravné práce celkem
3.2 Dodávka a provedení
a) cena nátěru/cena provedení
b) cena výplní/montáž výplní
c) cena kování/montáž kování
d) cena prahů/ montáž prahů
3.3 Dokončovací práce celkem
Celková cena zakázky s DPH

Ceny uvádějte v Kč a pouze s DPH
Cena dodávky

Cena provedení

Cena celková

7. Platební podmínky:
Platba po předání zboží na základě faktury se 14 – denní splatností.
Zadavatel neakceptuje zálohové platby a není plátce DPH.
8. Lhůta pro podání nabídky:
Nabídky podávejte osobně nejpozději do 26. 6. 2017 do 12 hodin do podatelny školy.
Termíny pro prohlídku místa dodávky: vždy po telefonické dohodě s ředitelkou školy.
9. Způsob podávání nabídek:
Nabídky se podávají v písemné formě osobně v uzavřených obálkách označených
"Výzva č. 1/16508062017- neotvírat"a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření
opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.
10. Kritéria hodnocení nabídek:
Kritéria jsou uvedena v % vyjádření podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:
40% celková cena zakázky
25% celková cena dle kvalitativních požadavků 3.2 a)
5% celková cena dle kvalitativních požadavků 3.2 b)
5% celková cena dle kvalitativních požadavků 3.2 c)
5% celková cena dle kvalitativních požadavků 3.2 d)
20% záruka kvality (10%) a termín dodávky dle smlouvy (10%)
11. Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení.
Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva. Zadavatel si vyhrazuje právo
neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.
V Praze dne 9. 6. 2017
č. j. ZMR 1/165/08062017

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy

