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Věc: V  ýzva k      předložení cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
podle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky: 

"ZŠ V Cibulkách 26, P5 – revitalizace výdejny jídel"

Základní škola, Pod Radnicí 5/315, 150 00 Praha 5 – odloučené pracoviště ZŠ
V Cibulkách 26

Zadavatel:   Základní škola
                     Pod Radnicí 5/315 
        150 00 Praha 5
         zastoupená: Mgr. Věrou Buškovou, ředitelkou školy

za  účelem  zadání  zakázky  malého  rozsahu  podle  §  12  odst.  3  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve smyslu „Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hl. m.
Prahou“ Vás

v y z ý v á

k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

"ZŠ V Cibulkách 26, P5 – revitalizace výdejny jídel"

Zveřejnění  této  výzvy je  zahájením řízení  směřujícího k výběru dodavatele pro plnění  veřejné
zakázky  malého  rozsahu  určené  podle  ustanovení  §  12  odst.  3  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Toto řízení není, v souladu
s ustanovením § 18 odst. 5 zákona, zadávacím řízením ve smyslu zákona. Pokud zadavatel v této
výzvě odkazuje  na ustanovení  zákona upravující  zadávací  řízení,  jedná  se o  použití  aplikace
pouze uvedených ustanovení. Při výkladu pojmů užitých při tomto řízení se použije výkladu pojmů
zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k předložení cenové nabídky ve smyslu Hlavy II, Článku
IV, odst.  3 Pravidel pro zadávaní  veřejných zakázek škola školských zařízení – příspěvkových
organizací zřízených hlavním městem Prahou, schválených usnesením Rady HMP č. 927 ze dne
4. 6. 2013, ve znění pozdějších předpisů.
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1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
1.1. Předmětem  plnění  veřejné  zakázky  je  realizace  stavebních  prací  v rámci  revitalizace  a

dispozičního uspořádání výdejny jídel včetně gastroprovozu ve vymezené části stávajícího
objektu, vše v rozsahu dle zpracované PD pro objekt ZŠ V Cibulkách 26, Praha 5.

Místo  stavby:  Stávající  prostory  objektu  odloučeného  pracoviště  ZŠ  Pod  Radnicí,  na  adrese
V Cibulkách 26, Praha 5

Rozsah požadovaných prací, technologie i použití materiálů je dán projektovou dokumentací pro
výběr zhotovitele a slepého položkového výkazu výměr, zpracovaných společností  GAMA
HOLDING Praha a.s., Budějovická 220, 252 42 Jesenice u Prahy a dle vlastní obhlídky
místa realizace zakázky. Kompletní dokumentace pro vypracování nabídky je  k dispozici a
k vyzvednutí v elektronické podobě na adrese zadavatele. 

1.2. Součástí  zadávací  dokumentace  jsou  projektová  dokumentace  pro  výběr  zhotovitele  a
realizaci stavby, slepý výkaz výměr a soupis prací a dodávek a obchodní podmínky (návrh
smlouvy o dílo).

2. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZADÁVACÍ LHŮTA  
2.1. Termín dokončení plnění předmětu veřejné zakázky bude stanoven uchazečem v nabídce

počtem  kalendářních  dní  od  převzetí  staveniště.  K  převzetí  staveniště  dojde  do  5
pracovních dnů od  podpisu  smlouvy  o  dílo.  Lhůta  realizace  nesmí  přesáhnout  30
kalendářních dnů.

2.2. Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je dodavatel
svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

2.3. Zadavatel  si  vyhrazuje  možnost  posunů  smlouvou  stanovených  termínů  zahájení  a
dokončení  plnění  veřejné  zakázky  s  ohledem  na  své  provozní,  organizační  potřeby  a
zejména možnosti financování stavby a vybranému dodavateli z takového posunu nemůže
vyplývat právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrada škod.

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI  
3.1. Dodavatel  prokazuje splnění  základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného

prohlášení podle § 53 odst. 1 zákona. 
3.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je

v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím

celému  rozsahu  předmětu  veřejné  zakázky,  zejména  doklad  prokazující  příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, konkrétně oprávnění k provádění staveb apod.

3.3. Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele
předložení  osvědčení  objednatelů  o  řádném  plnění  1  z   nejvýznamnějších  zakázek  na
stavební  práce  svým  charakterem  odpovídající  předmětu  veřejné  zakázky  v  minimální
hodnotě 2 mil Kč bez DPH za posledních 5 let; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně a být podepsaná osobou oprávněnou za objednatele.

3.4. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v oznámení o
zahájení zadávacího řízení nebo v této kapitole zadávací dokumentace.

3.5. Dodavatel  může  k  prokázání  kvalifikace  předložit  výpis  ze  seznamu  kvalifikovaných
dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních
kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů v tom rozsahu, v jakém
doklady  prokazující  splnění  těchto  profesních  kvalifikačních  předpokladů  pokrývají
požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
pro plnění veřejné zakázky.

3.6. Nesplnění  kvalifikačních  předpokladů  není  důvodem  k  vyřazení  nabídky,  pokud  však
jmenovaná  nabídka  bude  vítězná,  bude  zadavatel,  před  podpisem  smlouvy,  požadovat
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předložení  originálů  nebo  ověřených  kopií  nepředložených  dokladů.  V opačném  případě
nebude s uchazečem uzavřena smlouva. 

3.7. Doložení kvalifikace bude pevně spojeno s     nabídkou.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY   
4.1. Zadavatel  stanovil  závazné  obchodní  podmínky  pro  realizaci  veřejné  zakázky  ve  formě

návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje
právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit
podmínky soutěže, dále soutěž až do doby podpisu smlouvy o dílo zrušit a to i bez udání
důvodu, případně veškeré přijaté nabídky uchazečů odmítnout. 

4.2. Vzorové  znění  smlouvy  dodavatel  nesmí  měnit,  doplňovat  ani  jinak  upravovat,  pokud  v
zadávacích  podmínkách  není  stanoveno  výslovně  jinak,  v  opačném  případě  bude  jeho
nabídka  vyřazena  jako  nepřijatelná  a  dodavatel  bude  z  další  účasti  v  zadávacím řízení
vyloučen.  Nabídka,  která bude obsahovat  nepodepsaný návrh smlouvy, bude ze soutěže
vyřazena a dodavatel bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

4.3. Přílohou zadávací  dokumentace je  vzorová podoba smlouvy o  dílo,  která bude sloužit  k
uzavření  smluvního  vztahu s  vítězem zadávacího  řízení.  Zadavatel  připouští  pouze dále
specifikované úpravy vzorové smlouvy dodavatelem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo,
který  musí  být  součástí  nabídky,  a  který  musí  být  podepsán  oprávněným  zástupcem
dodavatele.

4.4. Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny
žlutým podbarvením  „  ….  “. Znění  ostatních  ustanovení  vzoru  smlouvy nesmí  dodavatel
měnit.

5.  NABÍDKA 
5.1. Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Nabídka musí být

zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím a stránkami
očíslovanými nepřetržitou číselnou řadou od 1.  po poslední stranu nabídky. Nabídka bude
podána  v jednom  vyhotovení  (originál).  Součástí  nabídky  bude  rovněž  CD,  které  bude
obsahovat návrh smlouvy o dílo se všemi přílohami v elektronické podobě. Nabídka bude
obsahovat tyto samostatné části v doporučeném pořadí, jak je dále uvedeno:
a) obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný
oddíl uvedené v obsahu nachází,
b)  dokumenty  prokazující  splnění  kvalifikačních  předpokladů  podle  bodu  3,  a  to  v tomto
řazení:

1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 3.1.,
2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů, podle bodu 3.2.,
3. splnění technických kvalifikačních předpokladů, podle bodu 3.3.

c) návrh smlouvy (podepsaný) – doplněné Obchodní podmínky, zpracovaný podle pokynů
obsažených v této zadávací dokumentaci, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či
za  dodavatele,  popřípadě  pověřenou  osobou  dodavatele  s  plnou  mocí.  Originály  příloh
smlouvy budou připojeny teprve ke smlouvě s vybraným dodavatelem, pokud není  jejich
předložení  do  nabídky  vyžadováno  jinde  v  zadávacích  podmínkách,  dodavatel  přikládá
oceněný rozpočet,  harmonogram (zadavatel  si  vyhrazuje možnost  změny harmonogramu
před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem), dodavatel doplní návrh smlouvy uvedený
v zadávací  dokumentaci  o  soutěžní  a  osobní  údaje  vyžadované  zadavatelem.  Doplněný
návrh smlouvy musí být v souladu s právními předpisy platnými v ČR, zejména v souladu s
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že dodavatel vypracuje
návrh smlouvy v rozporu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude jeho nabídka
vyřazena  jako  nepřijatelná.  Podepsaný  návrh  smlouvy  respektující  požadavky  zadávací
dokumentace předložte jako součást nabídky, 
d) případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno. Za obsahovou úplnost
nabídky odpovídá výhradně dodavatel – výčet dokumentů obsažený v tomto článku zadávací
dokumentace slouží  pouze pro usnadnění  orientace dodavatele při  kompletaci  nabídky –
pokud  v  tomto  výčtu  není  uveden  dokument,  jehož  povinnost  doložení  do  nabídky  by
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eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti za
obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

5.2. Nabídkovou  cenu  uveďte  formou položkového rozpočtu  (do předaného  výkazu výměr)  a
zvlášť samostatně do nabídky za identifikační list dodavatele a do návrhu smlouvy o dílo.

5.3. Nabídková cena bude stanovena jako celková bez DPH. Nabídková cena bude maximální
a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v položkové cenové kalkulaci. Výše
nabídkové ceny  musí  být  garantována  po celou dobu  realizace díla,  zadavatel  připouští
překročení  výše nabídkové ceny pouze v souvislosti  se změnou daňových předpisů.  Jiné
podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští. Všechny položky zadávacího výkazu
výměr  musí  být  oceněny,  neocenění  některých  položek  bez  patřičného  vysvětlení
může  být  důvodem pro  vyřazení  nabídky  ze  zadávacího  řízení.  Z výše  uvedeného
vyplývá povinnost uchazeče,  provádět  kontrolu jednotlivých položek výkazu výměr
tak,  aby  všechny  oddíly  a  položky  byly  řádně  vyplněny  a  započteny  v celkové
nabídkové ceně. V případě, že některé položky výkazu výměr obsahují název výrobku
konkrétního výrobce, zadavatel s odkazem na § 46 zákona upozorňuje dodavatele, že
v nabídce  není  povinen  použít  výrobky  tohoto  konkrétního  výrobce,  pouze  použít
výrobky mající technické a kvalitativní parametry výrobku použitého v názvu položky.

5.4. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) celkem bez DPH.
5.5. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za stavební práce

včetně gastro technologie bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).  Podkladem pro
zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

5.6. Platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách zadavatele, které jsou přílohou
této zadávací dokumentace. Záloha nebude před započetím prací poskytnuta – zadavatel ji
neposkytuje.  Prováděna bude dílčí  fakturace na základě skutečně provedených prací  do
maximální výše 90 % z celkové ceny díla. Po řádném předání a převzetí předmětu plnění
bez zjevných vad a nedodělků zadavatelem a kladném kolaudačním řízení vystaví zhotovitel
konečnou fakturu. Splatnost faktur vyžadujeme nejméně 30 dnů.

6. MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK 
6.1. Dodavatelé  podají  své  nabídky  v kanceláři  ředitelky  zadavatele,  nebo  poštou  na  adresu

zadavatele: Základní škola, Pod Radnicí 5, 150 00 Praha 5.
6.2. Dodavatelé  podají  nabídku  v  uzavřené  neporušené  obálce  označené  názvem  veřejné

zakázky a heslem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a názvem „ZŠ V Cibulkách 26,  P5
–  revitalizace  výdejny  jídel“.  Obal  bude  na  uzavření  opatřen  razítkem  zájemce  přes
přelepení, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn
proti manipulaci.

6.3. Lhůta pro doručení nabídky končí  dne  30.03. 2016 do 13.00.hod. Všechny nabídky musí
být doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídky.

6.4. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné
manipulaci  s  jednotlivými  listy  včetně  příloh  a  proti  jejich  vypadnutí.  Zabezpečení  bude
provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé
stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce
provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a
podpisem  osoby  oprávněné  jednat  jménem  či  za  dodavatele.  Jednotlivé  oddíly  budou
přehledně označeny boční popiskou nebo rozdělovníky. 

6.5. V  případě,  že  nabídka  nebude  vypracována  v  souladu  s  podmínkami  této  výzvy,  bude
vyřazena z další účasti na zadávacím řízení.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové
ceny (bez DPH)  .
Hodnocení bude provedeno tak, že bude sestaveno pořadí uchazečů od prvního k poslednímu s
ohledem na nabídnutou výši  nabídkové ceny. Nejvýhodnější  nabídkou bude ta,  která  nabídne
nejnižší nabídkovou cenu. Rozhodná je výše nabídkové ceny bez DPH.
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8. DO  DATEČNÉ INFORMACE K     ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
8.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím

podmínkám.  Písemnou žádost  může  dodavatel  doručit  i  elektronickými  prostředky  na  e-
mailovou  adresu  zástupce:  podradnici@seznam.cz nebo  na  kontaktní  adresu  zástupce
zadavatele, žádost musí obsahovat název veřejné zakázky a identifikační údaje dodavatele.
Případné  písemné  dotazy  je  možné  zaslat  nejpozději  3  pracovní  dny  před  lhůtou  pro
doručení nabídek.

8.2. Zadavatel  uveřejní  dodatečné  informace  k  zadávacím  podmínkám,  případně  související
dokumenty ve lhůtě dle § 49 odst. 2 zákona.

Dodatečné informace budou vyvěšeny na webové stránce zadavatele. Doporučujeme
proto dodavatelům kontrolovat materiály vyvěšené na webové stránce zadavatele po
celou dobu zadávacího řízení. 

8.3. Zadavatel  je  oprávněn  poskytnout  dodavatelům  dodatečné  informace  k  zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti. Ustanovení předchozího článku se použije obdobně.

9. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ 
9.1. Místní šetření - prohlídka místa plnění veřejné zakázky se bude konat dne 24.3. 2016 v 9.00

hod.  Sraz  účastníků  prohlídky  bude  před  vchodem  do  ZŠ,  V Cibulkách  26,  Praha  5.
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění:  školník Jan Duchoń.

9.2. Prohlídka místa budoucího plnění slouží  výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím
místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

9.3. Při  prohlídce  místa  budoucího  plnění  mohou  zástupci  dodavatelů  vznášet  dotazy  a
připomínky,  ale  odpovědi  na  ně  mají  pouze  informativní  charakter  a  nejsou  pro  zadání
veřejné zakázky podstatné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti
nebo dotazy vztahující  se k obsahu zadávací  dokumentace,  je  dodavatel  povinen vznést
tento dotaz písemně na organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností  a pouze
písemná odpověď má závazný charakter.

10. KOMUNIKACE  V      ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 
Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím
řízení musí mít písemnou formu.

11. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
11.1. Dodavatel  bere  na  vědomí,  že  zadavatel  je  povinen  na  dotaz  třetí  osoby  poskytovat

informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění
pozdějších  předpisů,  s výjimkou informací  podléhajících  obchodnímu tajemství  dle  §  504
zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník.  Zadavatel  si  vyhrazuje  právo dále  vymezený
okruh informací, které budou dodavatelem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a
případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na
internetu.

11.2. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere dodavatel na vědomí, že zadavatel s výše
uvedenými  informacemi  poskytnutými  v průběhu  zadávacího  řízení  bude  nakládat  výše
uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

11.3. Během  zadávacího  řízení,  v případě  podstatných  okolností,  které  zadavatel  nemohl
předvídat, je možné změnit zadávací podmínky. Informace o této změně bude poskytnuta
stejným  způsobem,  jakým  je  uveřejněna  zadávací  dokumentace,  tj.  na  webové  stránce
zadavatele:
www.podradnici.cz
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12.    PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Seznam příloh zadávací dokumentace:

a) obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo (na webové stránce zadavatele),
b) projektová dokumentace (v elektronické podobě k vyzvednutí na adrese zadavatele)
c) položkový výkaz výměr (v elektronické podobě k vyzvednutí na adrese zadavatele)

Tato výzva a příloha a) výzvy jsou zveřejněny na webové stránce zadavatele: www.podradnici.cz
Přílohy b) a  c) výzvy jsou v elektronické podobě k vyzvednutí na adrese zadavatele: Základní
škola, Praha 5, Pod Radnicí 5

V Praze dne: 22 3. 2016

      Mgr. Věra Bušková
            ředitelka školy 
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