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V Ý  Z V A 
k podá ní  nábí dky 

ná veř ejnou záká zku mále ho řozsáhu 
č . 304/2022 s ná zvem 

„Odhluč ne ní  s kolní  jí delny Zá kládní  
s koly, Přáhá 2, Vřátislávová 13“ 

 

 

1. zadavatel 
název: Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 

sídlo:    Vratislavova 64/13, 128 00 Praha 2 

IČ:  47610425 

odsouhlaseno:  Petra Hainzová, M.A. – vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 2 

Ing. Petr Grametbauer – vedoucí odboru majetku a investic ÚMČ 

Praha 2 

kontaktní osoba: Mgr. et Bc Jiří Trunda Ph.D. – ředitel školy         

 

2. místo plnění zákázky 
budova Základní školy, Praha 2, Vratislavova 64/13, 128 00 Praha 2 

 

3. údáje přo vyzvednutí zádáváčí dokumentáče 
adresa:   Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 

odpovědná osoba: Jiří Trunda 

dokumentace k vyzvednutí za cenu:  0,- 

 

4. předmět veřejné zákázky / předpokládáná hodnotá 
Předmětem veřejné zakázky je návrh a realizace odhlučnění školní jídelny, která se nachází 
v budově Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13 tak, aby bylo zajištěno plnění platných 
hygienických norem a stravování žáků v kulturním prostředí. 
Zadavatel deklaruje, že na realizaci této zakázky má v rozpočtu částku 120 000,- Kč. Nabídky, 
které překročí tento limit, nebude zadavatel vůbec hodnotit. 
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Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen zákon), která je ve smyslu 
ust. § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy v této výzvě odkazováno na 
zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné 
použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona 
a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně. 
 

5. podmínky řeálizáče 
5.1. Zakázka bude realizována tak, aby nedošlo k poškození inventáře školy. 
5.2. Případná nutnost přemístění vybavení školy z důvodu prevence jeho poškození bude 

dohodnuta dodavatelem s vedením školy před započetím prací, o dohodě bude 
vyhotoven písemný záznam. 

5.3. Veškerý potřebný materiál a vybavení bude na místo dopravováno spodním vchodem 
do školy (kolem školní kuchyně). 

5.4. Dodavatel je po celou dobu existence smluvního vztahu povinen mít uzavřenou 

smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v rozsahu 

nejméně 1 000 000,- Kč. Vybraný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy 

předložit zadavateli doklad prokazující uzavření takové smlouvy. 

6. plátební podmínky 
6.1. Řádně vyhotovená faktura je splatná na účet dodavatele do 10 dní ode dne doručení. 

Faktura se považuje za doručenou dnem jejího doručení prostřednictvím držitele 
poštovní licence nebo kurýrem. Při osobním předání je dnem doručení den podpisu 
v dodací knize. 

6.2. Odměna je splatná na základě faktury dodavatele vystavené objednateli do 
10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dodavatel plnil dle 
této smlouvy. 

6.3. Zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, a započítat tyto do úhrady, která 
náleží dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

7. teřmín plnění 
předpokládané zahájení plnění zakázky: 1. 7. 2022 

předpokládané ukončení plnění zakázky:  14. 8. 2022 

 

8. požádávky ná kválifikáči 
Účastník v této veřejné zakázce malého rozsahu prokáže splnění kvalifikace předložením 
čestného prohlášení, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy a kterým účastník 
čestně prohlásí, že splňuje tyto požadavky na kvalifikaci: 
 
a/ základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona 
 
b/ profesní způsobilost: 
  - dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud  
     jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje 
  - dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
        zakázky 
 
c/  technickou kvalifikaci, tedy že dodavatel realizoval alespoň jednu zakázku obdobného   
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     charakteru – to znamená, že nejméně jedenkrát plnil zakázku obdobného charakteru  
     (zajištění komplexního úklidu budovy srovnatelné velikosti s budovou ZŠ, Praha 2,  
     Vratislavova 13  
    
 
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy 
předložení originálů nebo ověřených kopií dokumentů, které jsou předmětem čestného 
prohlášení výše – zejména: 
 
  - výpis z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku či jiné evidence,  
  - seznam referenčních zakázek, včetně kontaktu na objednatele referenční zakázky 
   

9. požádávky ná zpřáčování nábídky / občhodní podmínky 
9.1. Nabídka musí obsahovat: 

9.1.1. obchodní jméno/název/jméno a příjmení 
9.1.2. jméno pracovníka oprávněného za dodavatele jednat 
9.1.3. adresa, sídlo účastníka 
9.1.4. IČ, DIČ 
9.1.5. telefon, e-mail 
9.1.6. bankovní spojení a číslo účtu účastníka 

 
9.2. čestné prohlášení prokazující kvalifikaci 

 
9.3. návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (osobami)  

 

9.4. Součástí nabídky (v textu smlouvy) musí být prohlášení účastníka, že obsahem 
nabídky není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, občanského 
zákoníku a že účastník bere na vědomí, že případná smlouva vzešlá z tohoto 
zadávacího řízení podléhá v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, 
uveřejnění v registru smluv, které zajistí zadavatel. 

 

10. nábídková čená 
10.1. Účastník uvede v nabídce pevně stanovenou cenu bez DPH a včetně DPH. 

 
10.2. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně 

veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.  
 
10.3. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících 

se DPH. 
 
10.4. Zadavatel stanovuje, že hodnocení nabídkové ceny bude uskutečněno včetně DPH. 
 

11. křitéřiá hodnočení, přávidlá přo hodnočení nábídek  
 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, 
nabídková cena tedy činí 100%. Zadavatel provede hodnocení nabídek podle výše 
nabídkových cen jednotlivých účastníků tak, že sestaví jejich pořadí od prvého k poslednímu 
s ohledem na výši nabídnuté ceny, nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší 
nabídkovou cenu bez DPH.                                   
 
Nabídková cena ……………………….. 100% 



4 

 

 
 
 
 
 

12. místo á lhůtá přo podání nábídek 
 
Způsob podání – nabídka musí být podána v písemné formě v  řádně uzavřené obálce, 

opatřené razítkem účastníka přes přelep a označené heslem: 

 

NEOTEVÍRAT – ZAKÁZKA č. 109/2021 

„Odhlučnění školní jídelny Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13“ 

  

Místo podání – nabídky lze podat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na 
adresu zadavatele nebo osobně do kanceláře Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13 v jejích 
úředních hodinách. 
 
Lhůta pro podání nabídky - končí  dne 20. 6. 2022  ve 12:00 hodin, to znamená, že nabídka 
musí být doručena prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně nejpozději do dne 
20. 6. 2022 do 11:59:59 hodin. 
 

13. přohlídká místá řeálizáče 
 
Možná po domluvě s panem Jiřím Macurou – školníkem (tel. 602 530 302), nebo Jiřím 
Trundou – ředitelem školy (737 258 863, reditel@vratislavova.cz) 
 

14. přává zádávátele 
 
a/  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně zrušit řízení na zadání 
zakázky. 
b/  Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna (včetně dalších dokladů a příloh). 
c/  Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 
d/  Dodavatel se upozorňuje, že Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 je na základě 
ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným 
poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Základní školy, Praha 2, 
Vratislavova 13 a že v případě uzavření smlouvy je zadavatel povinen uveřejnit smlouvu 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
 
 
V Praze dne:  
 
 
………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby 
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přílohy: 
č. 1 – vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 
č. 2 – návrh smlouvy 
příloha č. 1 

 
veřejná zakázka č. … 

s názvem „…………………….„ 
 
 
 

Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 
 
 
 
 
Jako osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka tímto čestně prohlašuji, že účastník 
 
jméno a příjmení/obchodní firma/název/:   ………..…… 

bydliště/sídlo/místo podnikání:   ………..…… 

IČ:   ………..…… 

 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. …………..  s názvem 
„……………….„ zadávanou městskou částí Praha 2, se sídlem nám. Míru 600/0, 120 00 Praha 
2, IČ: 00063461  
 
 

splňuje 

 
 
a/  základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
  zakázek 
 
b/  profesní způsobilost – tedy je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je  
  oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, je členem  

  profesní organizace, je odborně způsobilý * 
 
 

realizoval 
 
c/  … zakázku / … zakázky kdy ………..  ** 
 
 
 
 
 
 
 V ………………… dne ………                                               ………………………………. 
                                                                                              razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
 
*  volit vždy s ohledem na složitost předmětu plnění 
** pro každou zakázku musí být stanoveno individuálně 
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