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               Výzva k podání nabídky 

na veřejnou zakázku malého rozsahu  

zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů) 

 

 
Název veřejné zakázky: 
 

 
REKONSTRUKCE OSOBNÍHO VÝTAHU V BUDOVĚ ŠKOLY 
 (čj. 1_18012021) 

Předmět veřejné zakázky 
(služba/dodávka/stavební práce) 
: 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 42416100-6 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

25. 1. 2021 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Vyšší odborná škola textilních řemesel  
a Střední umělecká škola textilních řemesel,  
Praha 1, U Půjčovny 9  
Příspěvková organizace, zřizovatelem je hl. městem Praha 

Sídlo zadavatele: U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů 
(telefon a emailová adresa) 

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy,  
224 213 538,  
Ivana.hyblova@textilniskola.cz 

IČ zadavatele: 61387002 

DIČ zadavatele: Není plátce DPH 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa): 

Lenka Pazderová, sekretariát školy,  
224 211 491 
lenka.pazderova@textilniskola.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení příjmu, 
vč. času) 

Od:  26. 1. 2021  
Do:  8. 2. 2021, do 10:00 hodin  
Místem pro doručení obálek s nabídkami je kancelář školy na adrese 
VOŠTŘ a SUŠTŘ Praha 1, U Půjčovny 9. 
Otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky se uskuteční dne  
8. 2. 2021 v 13:30 na adrese školy.    
Otevírání nabídek je veřejné. 
Zadavatel si vyhrazuje právo informovat e-mailem o výběru 
nejvhodnější nabídky uchazeče nejpozději do 9. 2. 2021. Tím je 
považováno oznámení o výběru za doručené. 
Zadavatel si vyhrazuje právo informovat e-mailem vyloučené uchazeče 
do 9. 2. 2021. Tím je považováno oznámení o vyloučení uchazeče za 
doručené. 
Zadavatel uvádí, že na nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek se 
pohlíží jako by nebyly podány. 
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Popis předmětu a požadavky 
veřejné zakázky: 

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI - VÝMĚNU STÁVAJÍCÍHO 
OSOBNÍHO VÝTAHU V BUDOVĚ ŠKOLY, S ROZŠÍŘENÍM O 1 
STANICI/NÁSTUPIŠTĚ DO SUTERÉNU, VČETNĚ DODÁVKY VŠECH 
REVIZNÍCH ZPRÁV A KOLAUDACE, DLE PLATNÝCH NOREM.  
 
Podrobné informace a požadavky o předmětu zakázky naleznete v 
příloze č. 1 "P01-Specifikace zakázky 1-18012021", která je nedílnou 
součástí této zadávací dokumentace.  

Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky v Kč: 

Celková maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  

                                     1.790 000 Kč bez DPH  
a při výši předpokládané hodnoty = 21% je cena 2.165 900,00 Kč, 
 včetně DPH. Odpovědnost za správnost stanovení výše DPH nese 
účastník řízení. Zadavatel není plátce DPH. 
Maximální předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je zároveň 
stanovená jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena.  
V případě, že uchazeč nabídne nabídkovou cenu vyšší než je uvedená 
maximální nabídková cena, je toto považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek uvedených ve výzvě a taková nabídka bude 
zadavatelem z tohoto zadávacího řízení vyloučena. 
 
V nabídkové ceně uchazeče musí být zahrnuty veškeré náklady spojené 
s kompletní realizací předmětu zakázky na stavební práce do místa 
převzetí plnění („P04_ Krycí list“) 
 

Typ veřejné zakázky 
Jedná se o Veřejnou zakázku malého rozsahu. 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel používá zákon pouze 
jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které přímo 
odkazují na přesné ustanovení zákona, se zadavatelé i uchazeči budou 
přiměřeně řídit citovaným ustanovením.  
 

Lhůta pro dodání (zpracování 
veřejné zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání veřejné zakázky 

Zadavatel předpokládá plnění předmětu smlouvy po uzavření 
Smlouvy, přičemž rozsah je dán rozsahem požadavků Zadavatele 
uvedeného v příloze č. 1 – „P01-Specifikace zakázky 1-18012021“. 
Zahájení plnění zadavatel předpokládá ihned od podpisu smlouvy 
(předpokládaný podpis smlouvy do 19. 2. 2021) a nejzazší ukončení 
samotné rekonstrukce výtahu do 27. 8. 2021 a revizních  
a kolaudačních řízení do 15. 10. 2021. Plnění je možné průběžně 
v rámci uvedeného časového rozsahu a dohodnutého 
harmonogramu prací. 

Místo dodání/převzetí plnění: Budova školy, U Půjčovny 1274/9, Praha 1 

Hodnotící kritéria: Nabídka bude hodnocena dle následujících kritérií a vah: 
Hodnocení nabídek provede jmenovaná hodnotící komise podle 

základního a jediného hodnotícího kritéria, kterým je: 

NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH.  

Pořadí nabídek bude stanoveno dle cenových nabídek uchazečů  

v Kč bez DPH, a to od nejnižší cenové nabídky k nejvyšší. Vítězem 

zadávacího řízení se stane uchazeč, který splní všechny požadavky 
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zadavatele vyplývající z této zadávací dokumentace a nabídne nejnižší 

nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

Požadavky na prokázání splnění 
základní a profesní kvalifikace 
dodavatele: 

Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
uvedených v zadávací dokumentaci čestným prohlášením – příloha č. 3. 
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona prokazuje uchazeč 
předložením: 

Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo dokladem 
o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku) 

V případě, že uchazeč nesplní výše uvedené požadavky na splnění 
kvalifikačních předpokladů, bude nabídka uchazeče vyloučena ze 
zadávacího řízení. 
 

Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu. 
 

Požadavek na písemnou formu 
nabídky (včetně požadavků na 
písemné zpracování smlouvy): 

Požadovaná úprava nabídky: 
a) příloha č. 1 – vyplněný „P01 - položkový rozpočet zakázky“ 
b) příloha č. 2 – zpracovaný návrh Smlouvy dodavatelem  
c) příloha č. 3 – vyplněné „P03 - Čestné prohlášení“ 
d) příloha č. 4 – vyplněný „P04 - Krycí list nabídky“  
e) doklad/y prokazující splnění profesní kvalifikace uchazeče  

 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je 
nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Nabídka bude odevzdána v tištěné, pevně svázané podobě tak, aby 
bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré 
části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek.  
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 
zadavatele uvést v omyl. 

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou 
„NEOTVÍRAT!“. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem 

„Výběrové řízení – Rekonstrukce osobního výtahu v budově školy “. 
Obálka musí obsahovat celé jméno a adresu uchazeče, na kterou je 

možno nabídku vrátit. 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Varianty nabídek se nepřipouští. 
Další požadavky: 

 Nabídková cena bude uvedena v CZK.  

 Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez 
daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková 
cena včetně DPH. 

 Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu 
nabídky (viz příloha „P04 - Krycí list nabídky (vzor).  

 Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími 
podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena 
nejvýše přípustná. 

 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce  
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Povinnost uchovávat doklady a 
umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele, aby umožnil 
všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k 
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty). 
 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

V souvislosti s výběrovým řízením zadavatel stanovuje lhůtu 90 dnů, po 
kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami. Tato lhůta začíná běžet 
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 
Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle 
formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. 
Formální chyby v nabídce uchazeče nebudou mít vliv na jeho vyloučení 
ze zadávacího řízení. 
Dále zadavatel uvádí, že obálky s nabídkami uchazečů, budou mít 
následující formu: 
Nabídka bude doručena na adresu školy a to pomocí České pošty, nebo 
jiné kurýrní služby nebo osobně na podatelnu školy. 
 
Obálka s nabídkou musí být uzavřena a dostatečně zajištěna proti 
neoprávněné manipulaci.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, 

případně následně neuzavřít smlouvu, pokud by nedošlo k dohodě na 

všech smluvních podmínkách. 

Dodatečné informace:  TERMÍNY 
K PROHLÍDCE MÍSTA PLNĚNÍ A 
DODATEČNÉ INFORMACE  

Termíny prohlídky místa plnění stanovuji na 29. 1. 2021 od 8:00 -
14:00. Uchazeči předem dohodnou nebo potvrdí svůj čas návštěvy ve 
výše uvedených termínech na tel. čísle: 224 211 491 nebo na e-mail 
lenka.pazderova@textilniskola.cz. 
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace  
k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být 
kontaktním osobám, uvedeným ve Výzvě, k podání nabídek doručeny 
nejpozději 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, tj. do  
2. 2. 2021. Žádosti o dodatečné informace musí být zaslány na adresu 
kontaktních osob (písemně, nebo elektronicky). Žádost o dodatečné 
informace musí obsahovat kontaktní údaje uchazeče. Zadavatel 
prostřednictvím kontaktních osob poskytne dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, bez 
 zbytečného  odkladu.  Veškeré  dodatečné  informace,  včetně 
 přesného  znění žádosti, budou zadavatelem elektronicky zaslány 
současně všem uchazečům. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lenka.pazderova@textilniskola.cz
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Podmínky poskytnutí zadávací 
dokumentace 
 
 

Dokumentaci zadávacího řízení tvoří tato výzva k podání nabídek a její 
přílohy:  

Příloha č. 1  „P01 - Specifikace zakázky 1_18012021“ 
Příloha č. 2  Pasport budovy školy 
Příloha č. 3  „P03 - Čestné prohlášení – vzor“ 
Příloha č. 4  „P04 - Krycí list nabídky – vzor“ 
Příloha č. 5  Rešerše - geologický průzkum 

 
Výzva včetně příloh je zveřejněna na stránkách profilu zadavatele:  
https://www.tenderarena.cz/profily/textilniskola 
 
 
Zadavatel nebude uchazečům hradit náklady spojené s účastí ve 
výběrovém řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami. 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit, a to bez udání důvodu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 25. 1. 2021                                                                                    Ing. Ivana Hýblová 

……………………………….. 
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