
 

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 
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                   vyřizuje                  naše značka              v Praze 
  Mgr. Stejskal/ 778 488 469    S CJ_KGYMP8 01088/2015  6. 5. 2015 

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

 

 „rekonstrukce střešních oken “ 
„Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25“   

 
 
  Zadavatel:   Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25                                       
    se sídlem:  Pernerova 25, 186 00 Praha 8   
  zastoupené:  RNDr. Petrem Vitákem   
 

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 škol a 
školských zařízení – příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou “ Vás      

 

v y z ý v á  
 

jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: „rekonstrukce střešních oken“, 
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25.  
 
 

I.  Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „rekonstrukce střešních oken“, Karlínské 
gymnázium, Praha 8, Pernerova 25.  Rozsah požadovaných prací, technologie i použití materiálů 
je dán zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele, kterou zpracovala firma Ing. Jaromír 
Brunhofer, LEED® AP.  
Kontaktní osoby: René Kolář,  mobil. tel.: 607 554 962, rene.kolar@gyperner.cz 

        Mgr. Vlastimil Stejskal, mobil. tel.: 778 488 469, vlastimil.stejskal@gyperner.cz
  

 



II.  Prohlídka místa plnění  
se bude konat dne 14. 5. 2015 v 16:00 hod., sraz účastníků ve vstupní hale Karlínského gymnázia, 
Praha 8, Pernerova 25.  
Zde je možné získat zadávací dokumentaci. 

 

III. Termín realizace veřejné zakázky 
Termín zahájení realizace stavby nejdříve 3. 8. 2015, termín ukončení realizace stavby nejpozději 
21. 8. 2015.  

Místo plnění:  Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25. 
 

IV.  Kritérium pro hodnocení nabídky 
Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 

 
 
V. Způsob zpracování a nedílné součásti nabídky  
 
Nabídku podá uchazeč písemně v souladu s vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení.  
 
Zpracovaná nabídka bude obsahovat: 

1. Identifika ční údaje uchazeče 
2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (živn. oprávnění, výpis z obch. 

rejstříku,…- originál nebo ověřená kopie) 
3. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (min. čestné prohlášení) 
4. Vyplněnou přílohu č.1 - „Položkový rozpočet“ 
5. Návrh smlouvy o dílo (podepsán oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče)  
 

    Nabídka bude pevně spojena v jednu složku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 
 

VI. Návrh smlouvy o dílo 

Návrh smlouvy bude obsahovat: 
1. Identifika ční údaje uchazeče 
2. Délku realizace zakázky 
3. Platební podmínky 
4. Smluvní pokuty 
5. Záruční podmínky  
6. Podepsání smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 

 
 

VII. Další podmínky zadavatele 
 
Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a výše nabídkové ceny musí být garantována 
po celou dobu realizace díla. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze 
v souvislosti se změnou daňových předpisů, nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případech 
požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny 
zadavatel nepřipouští. 
Zadavatel požaduje záruční dobu min. 60 měsíců na stavební, výrobní a montážní činnosti díla. 
Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem uplatnění reklamace a 
končí dnem odstranění vad zhotovitelem. 



Minimální částka smluvní pokuty za nedodržení termínu doby realizace díla je min. 5 000 Kč/den 
za každý započatý den prodlení. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž zrušit, a to i bez udání 
důvodu, případně veškeré přijaté nabídky uchazečů odmítnout. 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně 
vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo. 
Přidělení veřejné zakázky bude oznámeno všem uchazečům do 5 dnů od skončení lhůty pro podání 
nabídek. 
Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací po úplném dokončení a předání díla a po odstranění 
všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.  
Splatnost daňových dokladů, odsouhlasených zadavatelem, bude minimálně 14 dní.   
 

 
VIII.  Místo a doba pro podávání obálek s nabídkami  

Uchazeči podají své nabídky osobně na sekretariát na adrese zadavatele, nebo poštou na adresu 
zadavatele Karlínské gymnázium, Pernerova 25, 186 00 Praha 8 tak, aby byla zadavateli 
doručena na jeho adresu nejpozději  

do 22. 5. 2015 do 12:00 hod. 

Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního 
podání nabídky je uchazeč povinen nabídku podat v sekretariátu školy na adrese zadavatele: 
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 (úřední hodiny: Po – Pá: 10:00 – 14:00 hod.). 

Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené heslem ,,NEOTVÍRAT – 
SOUTĚŽ“ a názvem „rekonstrukce střešních oken„ Karlínské gymnázium, Praha 8, 
Pernerova 25“. Obal bude na uzavření opatřen razítkem, případně podpisem. Obálka či jiný obal 
bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. 
 

 
 
 
 
 

RNDr. Petr Viták v. r. 
ředitel školy  

 
 
 
 
 


