
                    Hotelová škola Radlická                               
   HŠ  Radlická                                       Radlická  115 

158 00  Praha 5 - Jinonice 
 

          
 

      tel.: ústředna 251172111                              e-mail: hs@hs-radlicka.cz                    chudomelz@hs-radlicka.cz  

  

Čj.: HŠ/606/2020/Chu/5               Vyřizuje: Chudomel Zdeněk         V Praze dne 23.06.2020 

  

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

§31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na realizaci 

akce : 

„Zajištění elektrorevizí v objektech Hotelové školy Radlická, tj. v areálech 
Radlická 591/115, Praha 5 a Na Vidouli 496, Praha 5 – Jinonice“ 

   

I. Zadavatel:              Hotelová škola Radlická    
Sídlo: Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IČ: 60446242 

zastoupena: Ing. Milan Novotný – ředitel školy  

       bankovní spojení: PPF banka a. s 

číslo účtu: 2000750003/6000 

za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a §31 zák. č. 134/2016     Sb., o 

zadávání veřejných zakázek platném znění (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:  

„Zajištění elektrorevizí v objektech Hotelové školy Radlická, tj. v areálech Radlická 591/115, 

Praha 5 a Na Vidouli 496, Praha 5 – Jinonice“ 

  

I. Předmět plnění veřejné zakázky: 

Zpracování nabídky proveďte dle zadávacích podmínek a požadavků HŠR.  

Zadávací podmínky jsou součástí výzvy - viz přílohy (specifikace objektů, smlouva o dílo). 

Cena díla bude určena paušálně za celý rok.  

Kontaktní osobou zadavatele je: 

 Zdeněk Chudomel, tel.: 702 122 339, chudomelz@hs-radlicka.cz  

Uchazečům bude umožněna prohlídka místa plnění zakázky v dohodnutém termínu po 

dohodě se Zadavatelem. Uchazeč se k ní může přihlásit písemně (i elektronicky) nebo 

telefonicky u kontaktní osoby Zadavatele. Dodatečné informace k zadávacím podkladům 

může uchazeč požadovat po Zadavateli nejpozději do 30. 06. 2020. Dotazy mohou být podány 

elektronicky na emailovou adresu Zadavatele a kopie odpovědí (včetně dotazů, ale bez 

identifikace tazatele) budou rozeslány všem uchazečům o veřejnou zakázku.   

Revize budou prováděny dle platných předpisů a norem ČSN pro elektrická zařízení: 

 elektroinstalace v budovách: 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-6 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

 

 spotřebiče a ruční nářadí: 

ČSN 33 1600 ed.2  Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 

 

 hromosvody 

ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 ed.2 
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             II. Termín realizace:   

Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky Hotelové školy Radlická.   

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době. 

Předpokládaný termín zahájení plnění díla:  červenec 2020 

Termín dokončení díla : průběžné plnění, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 

Plnění díla bude prováděno podle odsouhlaseného harmonogramu prací 

III Místo plnění veřejné zakázky: Hotelová škola Radlická  

- objekt Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 

- objekt Na Vidouli 496, 158 00 Praha 5 

IV. Platební podmínky    

Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. 

Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá 

za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám. Zhotovitel je povinen 

dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a dodržování 

těchto vyhlášek si sám zajistí.  Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech 

řemeslníků a dalších reprezentantů firmy s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny. 

Zhotovitel se nebude pohybovat po objektu v místech, kde nezasahuje předmět díla. V tomto 

ohledu se bude řídit pokyny pracovníků objektu, kteří budou určeni se Zhotovitelem 

spolupracovat. Po ukončení prací je zaměstnanec zhotovitele povinen předat místo řádně 

uklizené a bez poškození veškerých zařízení a konstrukcí. V případě jakýchkoli poškození 

opraví tyto zhotovitel na vlastní náklady. Zadavatel veřejné zakázky neposkytuje žádné 

zálohové platby. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě jednotlivých 

faktur, vystavovaných zhotovitelem po uplynutí příslušného zúčtovacího období. Faktury 

budou doloženy protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle 

specifikace. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení 

faktury objednateli. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla vč. DPH za celý rok za 

každý i započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu expirace jednotlivých 

revizí a současně provést revizi v termínu před vypršením platnosti revize, a to bez 

výslovného upozornění objednatele. V případě porušení tohoto bodu a vypršení platnosti 

revize, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla vč. DPH za celý 

rok za každé jednotlivé porušení. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu 

splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení  ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i 

jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20 % fakturované částky. Zhotovitel se 

zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a 

převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a 

každý i jen započatý den prodlení. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným 

ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením 

povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. Smluvní pokuty se nezapočítávají 

na náhradu případně vzniklé škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti 

pohledávce zhotovitele. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. V případě prodlení zhotovitele s 

odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla vč. DPH za celý rok za každou 

reklamaci a za každý započatý den prodlení. 
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V. Lhůta, kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni: 

Cenová nabídka bude mít platnost do 31.12.2020 

 

VI. Závazný obsah nabídky:  

a) nabídková cena: celková paušální cena bez DPH a s DPH 

b) jednoznačný souhlas s délkou záruk (zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po 

celou dobu platnosti revizní zprávy, záruka začíná plynout ode dne předání a převzetí díla) 

c) jednoznačný souhlas s platebními podmínkami uvedenými v bodě IV 

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. 

f)  identifikační a kontaktní údaje uchazeče 

g) kvalifikační podmínky  

 

VII. Kvalifikační podmínky: 

Doklady budou pevně spojeny s nabídkou.  

Zadavatel požaduje 

- prokázaní splnění základní způsobilosti předpokladů dle ustanovení § 75 zákona 

č.134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách; v souladu s ustanovením § 86, odst. 

(2) je splnění základních kvalifikačních předpokladů možné doložit předložením 

čestného prohlášení, 

- prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. (1) zákona č. 

134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění,  

- doložit doklad, nebo čestné prohlášení o existenci pojistné smlouvy, jejímž předmětem 

je pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 

1 mil. Kč, popřípadě prohlášení uchazeče, že takovou pojistnou smlouvu uzavře před 

podpisem smlouvy o dílo na tuto zakázku. 

- prokázání technických kvalifikačních předpokladů Zadavatel nepožaduje. 

- doklady prokazující kvalifikaci dle § 86 odstavec 1 a to u základní způsobilosti podle 

§ 75 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného 

kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího 

řízení. 

Jiné požadavky na splnění kvalifikace 

- Účastník zadávacího řízení může nahradit požadované doklady jednotným evropským 

osvědčením pro veřejné zakázky. Účastník zadávacího řízení může prokázat splnění 

základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů předložením výpisu 

ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v prosté kopii. 

Účastník zadávacího řízení, který nedoloží, či nesplní výše uvedené kvalifikační 

předpoklady, může být Zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. 

Uchazeči musí mít v předmětu podnikání revize a zkoušky elektrických zařízení.  

 

 

VIII. 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 
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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 -  Zajištění elektrorevizí v 

objektech Hotelové školy Radlická, tj. v areálech Radlická 591/115, Praha 5 a Na 

Vidouli 496, Praha 5 – Jinonice“ 

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

jednatelem (je-li právnickou osobou). 

 

IX. Kritérium pro hodnocení nabídky: 

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

zadavatele je nejnižší paušální nabídková cena.  

 

X. Lhůta a místo podání nabídky:  
Uchazeči mohou podat své nabídky osobně do školy, popřípadě zaslat poštou na adresu 

zadavatele: 

Lhůta pro podání nabídky je do 30.06.2020 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. 

 

XI. Práva Zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení či 

možnost zadat k realizaci pouze vybrané ucelené části díla. Zadavatel si vyhrazuje právo 

jednat o konečném znění smlouvy. 

 

XII. 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 IV. 

- neposkytne souhlas s navrhovanou smlouvou o dílo 

- nedodrží souhlas s délkou záruk 

- nedoloží kompletní kvalifikační předpoklady dle odstavce VII. 

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

- nedoloží závazný obsah nabídky dle odstavce VI. 

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.  

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.  
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Uchazeč bere na vědomí, že Zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací 

podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku. 

 

Přílohy: 

-specifikace objektů  

- návrh smlouvy o dílo 

 

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

 

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Milan Novotný 

                                                                                                      ředitel školy 
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Příloha č. 1. 

Krycí list nabídky 
 

Zakázky: „Zajištění elektrorevizí v objektech Hotelové školy 

Radlická, tj. v areálech Radlická 591/115, Praha 5 a Na Vidouli 496, 

Praha 5 – Jinonice  

 

Zadavatel:     Hotelová škola Radlická 

                      Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

  zastoupena: ředitelem Ing. Milanem Novotným 
  IČ: 60446242 

 

Uchazeč:  

  zastoupený: 

                        IČ: 

 

Celková paušální cena bez DPH za 1 rok   

DP    DPH 21 %  

PAUŠÁLNÍ CENA CELKEM včetně DPH ZA 1 ROK  

 

Tímto prohlašuji, že naše společnost je vázána celým obsahem své nabídky, a to po celou 

dobu běhu zadávací lhůty. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

   Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče 
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