Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení
na zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce:

Zadavatel: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
se sídlem: Alšovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1
zastoupená ředitelem Mgr. Milošem Tichým
za účelem zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3, zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách
hl.m.Prahy“ Vás

vyzývá
jako uchazeče k podání nabídky na zajištění potřebných prací u veřejné zakázky:

„Geometrické zaměření budovy školy na detašovaném pracovišti Duškova 7
Praha 5“,
VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

I.

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je geometrické zaměření budovy školy na detašovaném pracovišti
školy nacházející se na adrese Duškova 7 Praha 5. Geometrické zaměření je potřebné za účelem
vypracování budoucích projektů a smluvních vztahů.
Rozsah zakázky - předmět díla:
Jedná se o budovu v katastrálním území Smíchov, parcelní číslo 2807 , stavební objekt č.p. 1094,
ulice Duškova 1094/7, Praha 5(v příloze je tvar budovy dle náhledu do katastru nemovitostí).
Geometrické zaměření se týká následujících částí budovy:
- Půdorysy všech podlaží a schematický půdorys půdy
- Půdorys střechy
- Řezy podélné každým křídlem (chodbou a učebnami zvlášť)
- Řezy příčné v každém křídle (schodišťovým prostorem i mimo schodišťový prostor)
- Pohledy dvorní (všechny stěny dvora včetně sousedící budovy)
- Pohledy uliční (2 obvodové stěny dle členění)
- Zaměření vyhotovit ve 3 vyhotoveních pomocí AutoCADu a 1x elektronicky formát dwg a pdf
- Technická zpráva a další textové údaje budou předány ve formátech doc, xls
- Data ve výkresech budou rozdělena podrobně do hladin, s ohledem na maximální využitelnost
údajů
- Výkresy budou okótovány, v každé místnosti bude uvedeno její číslo, způsob využití, plocha
místnosti, obvod místnosti, povrch podlahy
- V půdorysech zakresleny zařizovací předměty v sociálních zařízení

Kontaktní osoby: Lenka Marušková, vedoucí provozního oddělení VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo
nábřeží 6, maruskova@szspraha1.cz, tel.: 221 771 115, 221 771 111;

II.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude probíhat na detašovaném pracovišti budovy Vyšší odborné školy zdravotnické a
Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6, Praha 1 110 00. Předpokládaný termín
dokončení geometrického zaměření je nejpozději do 27. 5.2015.

III.

Nabídková cena

Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky dle čl. I. výzvy včetně
celkové smluvní ceny smlouvy o dílo. Celkovou cenu uveďte bez DPH a včetně DPH.
Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené
s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla.
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné
zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky
pro překročení ceny zadavatel nepřipouští.

IV.

Platební podmínky

Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu.
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zadavatelem bude minimálně 21 dní.

V.

Doložení splnění kvalifikace způsobilosti

Zadavatel požaduje doložení kvalifikačních předpokladů v souladu s §§ 53 a 54 písm. a),b) a c)
zákona č. 137/2006 Sb. – minimálně doložením výpisu z obchodního rejstříku a dále úředním
oprávněním pro zeměměřické inženýry. Doložení kvalifikace bude pevně spojeno s nabídkou.

VI.

Způsob zpracování nabídky

Nabídku podá uchazeč písemně v souladu s vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení. Nabídka
bude pevně spojena v jednu složku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o uchazeči v tomto členění: obchodní jméno uchazeče
(v případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma), právní forma uchazeče (a.s.,
s.r.o., fyzická osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též rodné číslo nebo datum narození,
sídlo uchazeče (v případě fyzické osoby bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu
nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, číslo telefonu a faxu
zájemce, bankovní spojení a číslo účtu uchazeče.

VII.

Kritérium pro hodnocení nabídky

Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky dle § 78, odst. 1 zákona je nejnižší
nabídková cena s přihlédnutím k vlastnímu termínu realizace.

VIII. Další podmínky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo
před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované
uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky zrušit a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky uchazečů
odmítnout.

Vzhledem ke skutečnosti, že budova školy je plně v provozu, umožní zadavatel vybranému uchazeči
vstup do jednotlivých učeben a prostorů budovy na základě koordinace se správcem budovy
(přítomnost ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek).

IX.

Místo a doba pro podávání obálek s nabídkami

Uchazeči podají své nabídky elektronicky na adresu maruskova@szspraha1.cz nebo osobně
na podatelnu na adrese zadavatele, nebo poštou na adresu zadavatele VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6,
Praha 1 110 00 tak , aby byla zadavateli doručena elektronicky nebo na jeho adresu nejpozději
do dne 11. 5. 2015 14:00 hod.
Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního
podání nabídky je uchazeč povinen nabídku podat v podatelně na adrese zadavatele: VOŠZ a SZŠ
Alšovo nábřeží 6, Praha 1 110 00.
Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené heslem ,,NEOTVÍRAT –
SOUTĚŽ“ a názvem

„Geometrické zaměření budovy školy na detašovaném pracovišti Duškova 7
Praha 5“, VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6
Obal bude na uzavření opatřen razítkem, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím
způsobem zajištěn proti manipulaci.

Mgr. Miloš Tichý
ředitel školy

