
                    Hotelová škola Radlická                               
   HŠ  Radlická                                       Radlická  115 

158 00  Praha 5 - Jinonice 
 

          

 

      tel.: ústředna 251172111, studijní odd. 251172123, e-mail: hs@hs-radlicka.cz, chudomelz@hs-radlicka.cz 

  

Čj.: HŠ/1003/2019/Chu/3                Vyřizuje: Chudomel Zdeněk         V Praze dne 8.11.2019 

  

Výzva k podání nabídky více zájemcům k účasti na  zakázce malého rozsahu podle § 27 

odstavec (3) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na 

realizaci akce „ Oprava a údržba ploché střechy pavilonu A1 areálu HŠ Radlická, 
Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice“   

   

Zadavatel: HŠ Radlická 

                   Radlická 591/115 

                   158 00  Praha 5 – Jinonice 

za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 odst. 3 zák. č. 134/2016     Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek v podmínkách hl.m.Prahy“  Vás    

v y z ý v á 

jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci:  

„ Oprava a údržba ploché střechy pavilonu A1 areálu HŠ Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 

– Jinonice“   

 

I. Předmět plnění veřejné zakázky: 

Zpracování nabídky proveďte dle zadávacích podmínek na shora uvedenou akci. 

Zadávací podmínky jsou součástí výzvy - viz přílohy (výkazy výměr, smlouva o dílo). 

Kontaktní osobou zadavatele je pan Zdeněk Chudomel, tel.: 702 122 339. 

             II. Termín realizace:  20.11.-31.12.2019  

                                                  ukončení a předání díla nejpozději do   31.12.2019 

 

III. Platební podmínky    

Zadavatel veřejné zakázky neposkytuje žádné zálohové platby. Předmět zakázky bude 

uhrazen až po překontrolování funkčnosti a provedení předmětu smlouvy. O předání bude 

sepsán předávací protokol. Splatnost vystavené faktury bude ujednána smluvně do 21 dnů po 

protokolárním převzetí díla. Splatnost faktury je vázána na rozpočet školy. V případě, že 

škola nebude mít dostatečné množství finančních prostředků, může být celá zakázka 

proplacena, až finanční prostředky škola získá. Zhotovitel se smluvně zaváže, že v tomto 

případě nebude uplatňovat finanční pokutu za pozdní platbu. Smluvní pokuta za pozdní 

dodání díla bude stanovena na 1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. 

Zhotovitel složí před zahájením hlavních prací finanční jistinu (kauci), nejpozději však do dne 

zahájení prací na bankovní účet objednatele č. 2000750062/6000  ve výši 50.000,- Kč. V 

případě, že dojde ke zpoždění termínu předání celého díla je objednatel oprávněn z této 

finanční jistiny příslušnou finanční částku čerpat jako smluvní pokutu. Zároveň se z této 

jistiny mohou čerpat úhrady za případné škody na majetku objednatele, které způsobil 

zhotovitel. V případě, že zhotovitel dodrží smluvní termín předání stavby a nedojde k žádným 

škodám, bude celá částka tj. 50.000,- Kč převedena do 14 dnů na účet zhotovitele.  
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      tel.: ústředna 251172111, studijní odd. 251172123, e-mail: hs@hs-radlicka.cz, chudomelz@hs-radlicka.cz 

 

IV. Lhůta, kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni: 

Cenová nabídka bude mít platnost do 1.2.2020 

 

V. Závazný obsah nabídky:  

a) nabídková cena: celková cena bez DPH a s DPH, která bude doložena vyplněním cen do  

  slepých rozpočtů, které jsou součástí této výzvy 

b) délka záruky (minimální požadovaná délka záruky je 24 měsíců na stavební práce,  

    24 měsíců na zařízení - nabídky s nižší délkou záruky budou vyřazeny ze soutěže) 

c) jednoznačný souhlas s platebními podmínkami uvedenými v bodě III 

d) jednoznačný souhlas s návrhem smlouvy o dílo 

e) reference o provedených zakázkách – uchazeč dodá seznam provedených zakázek  

    obdobného typu vč. kontaktů na investory (telefon, e-mail) 

    - v případě negativních referencí bude jeho nabídka vyřazena z výběrového řízení. 

 

VI. Kvalifikační podmínky: 

Doložení kvalifikačních předpokladů je požadováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Uchazeč předloží informace o základních 

kvalifikačních předpokladech , které jsou definovány v § 74,  čestným prohlášením, a profesní 

kvalifikační předpoklady dle § 77 zákona č.134/2016 Sb.. Doklady budou pevně spojeny 

s nabídkou.  

      Uchazeč, který nedoloží nebo nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, bude 

zadavatelem dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyloučen a 

jeho nabídka nebude posuzována. 

 

VII. Způsob  zpracování  nabídky:  

Nabídku podá uchazeč písemně v originále v souladu s vyhlášenými zadávacími 

podmínkami. Nabídka bude vypracována v českém jazyce ve formátu A4. Nabídka včetně 

veškerých požadovaných dokladů bude podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo 

osobou zmocněnou k zastupování statutárního orgánu, v takovém případě doloží uchazeč 

v nabídce originál plné moci.  Nabídka bude pevně spojena v jednu nerozebíratelnou složku a 

zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, jednotlivé listy budou očíslovány. 

Uchazeč, který nedoloží nebo nesplní výše uvedené podmínky, bude zadavatelem 

z výběrového řízení vyloučen. 

 

Nabídka bude zalepena v obálce, která bude v horním rohu výrazně označena: 

„NEOTVÍRAT, VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - Oprava a údržba 
ploché střechy pavilonu A1 areálu HŠ Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – 
Jinonice“   

    

 

Na uzavření bude obálka opatřena razítkem, popř. podpisem uchazeče (je-li fyzickou osobou), 

jednatelem (je-li právnickou osobou). 
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VIII. Kritérium pro hodnocení nabídky: 

Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky dle § 114 zákona a rozhodnutí 

zadavatele je nejnižší nabídková cena.  

 

IX. Lhůta a místo podání nabídky:  
 

                 Lhůta pro podání nabídky je do 18.11. 2019 do 12:00 hod. 

                 Místo podání nabídky: Hotelová škola Radlická, Radlická 591/115, Praha 5, 

                                                      kancelář správy budov č. dveří 204, budova A1, 1. patro 

                                                      p. Chudomel Zdeněk. 

 

                                                       

 

X. Závěrečná ustanovení: 
Hodnoceny budou pouze bezchybné a kompletní nabídky. 

Nabídka nebude dále posuzována a uchazeč bude vyloučen ze soutěže, jestliže v nabídce: 

- nedoloží jednoznačný písemný souhlas uchazeče s platebními podmínkami 

uvedenými v odstavci III. 

- neposkytne souhlas s navrhovanou smlouvou o dílo 

- nedodrží minimální délky záruk 

- nedoloží kompletní kvalifikační předpoklady dle odstavce VI. 

- nedoloží, nebo nesplní podmínky zpracování nabídky dle odstavce VII. 

- nedoloží závazný obsah nabídky dle odstavce V. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky soutěže, dále soutěž  

o výběr nejvhodnější nabídky zrušit, a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky 

uchazečů odmítnout. 

Přidělení veřejné zakázky bude oznámeno všem uchazečům do 30 dnů od skončení lhůty  

pro podání nabídek. 

V průběhu realizace a v souladu s platnými právními předpisy je zakázáno v celém areálu 

školy kouřit nebo požívat alkohol či jiné návykové látky.                                                    

 

Přílohy: 

-slepý cenový rozpočet zakázky 

- návrh smlouvy o dílo 

 

 

všechny přílohy – viz webové stránky školy www.hs-radlicka.cz 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Milan Novotný 

                                                                                                      ředitel školy 


