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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

 

 

Název zakázky REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU 

Druh zakázky stavební práce 

Datum vyhlášení 27. 3. 2023 

Předpokládaná hodnota 

zakázky bez DPH 
2 200 000 Kč 

Název zadavatele Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 

Sídlo zadavatele Praha 5, Nový Zlíchov 1063/1 

Osoba oprávněná jednat 

za zadavatele 
Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA, ředitelka školy 

IČ 14891263 

Kontaktní osoba  
Gabriela Keclíková, gabriela.keclikova@ssuar.cz,  

tel. 724 758 286, 251 115 425 

Lhůta pro podání nabídek 21. 4. 2023 do 12:00 hodin 

Způsob podání nabídek 
e-mailem na adresu gabriela.keclikova@ssuar.cz nebo 

prostřednictvím Tender areny 

Pravidla pro hodnocení 

nabídek 
Ekonomická výhodnost nabídky. 

 

 
Popis/specifikace předmětu zakázky: 

 

1.    Učebna S4 

Výměna slaboproudých a silnoproudých elektrických rozvodů včetně osazení kompletního 

jištění pro tuto učebnu v rozvaděči na spojovací chodbě.  

Výměna stávajícího osvětlení za pro-kognitivní vestavná LED svítidla, osazení nových 

vypínačů a zásuvek. 

Instalace minerálního akustického podhledu v rastru (např. Ecophon Advantage A). 

Kompletní oprava omítek stěn včetně malby.  
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Provedení keramického obkladu kolem odpadkového koše. Nátěry radiátorů a rozvodů topení. 

Výměna stávající podlahové krytiny včetně opravy podkladu za podlahovou krytinu Novoflor 

Standard. 

 

2.    Učebna S5 

Výměna slaboproudých a silnoproudých elektrických rozvodů včetně osazení kompletního 

jištění pro tuto učebnu v rozvaděči na spojovací chodbě.  

Výměna stávajícího osvětlení za pro-kognitivní vestavná LED svítidla, osazení nových 

vypínačů a zásuvek. 

Instalace minerálního akustického podhledu v rastru (např. Ecophon Advantage A). 

Kompletní oprava omítek stěn včetně malby.  

Výměna stávající zárubně. 

Provedení keramického obkladu kolem odpadkového koše. Nátěry radiátorů a rozvodů topení. 

Výměna stávající podlahové krytiny včetně opravy podkladu za podlahovou krytinu Novoflor 

Standard. 

 

3.    Učebna S6 

Výměna slaboproudých a silnoproudých elektrických rozvodů včetně osazení kompletního 

jištění pro tuto učebnu v rozvaděči na spojovací chodbě.  

Výměna stávajícího osvětlení za pro-kognitivní vestavná LED svítidla, osazení nových 

vypínačů a zásuvek. 

Instalace minerálního akustického podhledu v rastru (např. Ecophon Advantage A). 

Demontáž stávajícího obložení stěn. Kompletní oprava omítek stěn včetně malby.  

Výměna umyvadla a umyvadlové baterie včetně provedení keramického obkladu kolem 

umyvadla.  

Provedení keramického obkladu kolem odpadkového koše.  

Nátěry radiátorů a rozvodů topení. 

Výměna stávající podlahové krytiny včetně opravy podkladu za podlahovou krytinu Novoflor 

Standard. 

 

4.    Učebna S7 

Výměna slaboproudých a silnoproudých elektrických rozvodů včetně osazení kompletního 

jištění pro tuto učebnu v rozvaděči na spojovací chodbě.  

Výměna stávajícího osvětlení za pro-kognitivní přisazená LED svítidla, osazení nových 

vypínačů a zásuvek. 

Provedení odvětrané sádrokartonové předstěny (na straně s okny) do výše parapetu oken. 

Osazení okenního parapetu na horní stranu předstěny. 

Demontáž stávajícího obložení stěn. Kompletní oprava omítek stěn včetně malby.  

Výměna stávající zárubně (změna orientace dveří).       2/6 
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Výměna umyvadla a umyvadlové baterie včetně provedení keramického obkladu kolem 

umyvadla.  

Provedení keramického obkladu kolem odpadkového koše.  

Demontáž radiátorů, úprava rozvodů topení pro instalaci předstěny a následná montáž 

radiátorů včetně nátěrů radiátorů a rozvodů topení. 

Výměna stávající podlahové krytiny včetně opravy podkladu za podlahovou krytinu Novoflor 

Standard. 

  

5.    Kabinet K8 

Výměna slaboproudých a silnoproudých elektrických rozvodů včetně osazení kompletního 

jištění pro tento Kabinet v rozvaděči na spojovací chodbě.  

Výměna stávajícího osvětlení za pro-kognitivní přisazená LED svítidla, osazení nových 

vypínačů a zásuvek. 

Provedení odvětrané sádrokartonové předstěny (na straně s okny) do výše parapetu oken. 

Osazení okenního parapetu na horní stranu předstěny. 

Kompletní oprava omítek stěn včetně malby.  

Výměna stávající zárubně (změna orientace dveří).  

Výměna umyvadla a umyvadlové baterie včetně provedení keramického obkladu kolem 

umyvadla.  

Demontáž radiátorů, úprava rozvodů topení pro instalaci předstěny a následná montáž 

radiátorů včetně nátěrů radiátorů a rozvodů topení. 

Výměna stávající podlahové krytiny včetně opravy podkladu za podlahovou krytinu Novoflor 

Standard. 

 

6. Kabinet K9 

Částečná výměna slaboproudých a silnoproudých elektrických rozvodů včetně osazení 

kompletního jištění pro tento Kabinet v rozvaděči na spojovací chodbě.  

Výměna stávajícího osvětlení za pro-kognitivní přisazená LED svítidla, osazení nových 

vypínačů a zásuvek. 

Provedení odvětrané sádrokartonové předstěny (na straně s okny) do výše parapetu oken. 

Osazení okenního parapetu na horní stranu předstěny. 

Kompletní oprava omítek stěn včetně malby.  

Demontáž radiátorů, úprava rozvodů topení pro instalaci předstěny a následná montáž 

radiátorů včetně nátěrů radiátorů a rozvodů topení. 

 

7.    Chodba 

Výměna slaboproudých a silnoproudých elektrických rozvodů včetně jištění v rozvaděči, 

výměna stávajícího osvětlení za LED vestavná svítidla, osazení nových vypínačů a zásuvek.  
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Osazení dvou nových reproduktorů školního rozhlasu. Osazení a zazdění nového společného 

rozvaděče pro učebny S5, S6, S7, kabinet K8 a chodbu. Úprava rozvaděče pro učebnu S4, 

kabinet K9, sociální zázemí a chodbu. 

Instalace minerálního podhledu v rastru. (Je nutné provést zasekání stávajícího rozvodu plynu 

pod úroveň podhledu, nebo zajistit dostatečné odvětrání nového podhledu). 

Kompletní oprava omítek včetně malby. V chodbě bude zachováno stávající dřevěné 

obložení. 

Výměna stávající podlahové krytiny včetně opravy podkladu za podlahovou krytinu Novoflor 

Standard.  

   

8.    Sociální zázemí chlapců a dívek SOC1, SOC2 

Výměna silnoproudých elektrických rozvodů včetně jištění v rozvaděči, výměna stávajícího 

osvětlení za LED svítidla, osazení nových vypínačů.  

Napojení stávajícího vysoušeče rukou. 

Kompletní oprava omítek stropu včetně malby. Stávající keramické obklady a dlažba 

zůstanou zachovány. 

 

9.    Archiv 

Výměna stávajících svítidel za LED svítidla včetně silnoproudého přívodu a vypínače. 

 

10.   Revize elektro, zpracování dokumentace skutečného provedení - část elektro. 

Zpracování a předložení výchozí elektro revize na provedené elektromontážní práce. 

Objednatel předá dodavateli jako podklad pro zpracování revize protokol o určení vnějších 

vlivů.  

Zpracování dokumentace skutečného provedení – část elektro. 

 

Jako podklad pro zpracování nabídky přikládáme zjednodušenou projektovou 

dokumentaci (příloha č. 1 a 2) a specifikaci prokognitivního osvětlení (příloha č. 3). Dále 

je nutné provést osobní obhlídku místa stavby. Přesný rozsah prováděných prací bude 

upřesněn na této obhlídce. 

Upozorňujeme, že účast zástupce předkladatele nabídky na této obhlídce je podmínkou 

pro zařazení předložené nabídky do výběrového řízení na dodavatele stavby. 

  

 

Termín pro obhlídku místa stavby: 11. 4. 2023 ve 14:00 hod., Praha 10, Na Výsluní 6 

Obhlídka neslouží k podávání informací. 
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Termín zakázky/lhůta dodání: zahájení prací 26. 5. 2023, ukončení 25. 8. 2023 

 

Místo dodání/převzetí plnění: Praha 10, Na Výsluní 6  

 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Uchazeč může požadovat dodatečné 

informace k výzvě k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu. E-mailová 

žádost musí být kontaktní osobě zadavatele doručena nejpozději do 4 pracovních dnů před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel dodatečné informace odešle e-mailem všem 

zájemcům, které vyzval k podání nabídky (případně zájemcům, kteří mu jsou známi), a 

zveřejní v Tender Areně do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace.     

 

Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky:  

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  

Nabídka bude doložena dále požadovanými doklady.  

Zboží/služba musí v době prodeje/realizace odpovídat platným zákonům, normám a 

předpisům.  

Nabídka bude respektovat zásady sociálně a environmentálně odpovědného přístupu dle § 6 

odst. 4) ZZVZ  

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, harmonogram provedení prací se závaznými 

termíny, položkový rozpočet a konečnou cenu bez DPH. 

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:  

- upravit, doplnit nebo změnit soutěžní podmínky, a to všem účastníkům shodně a stejným 

způsobem, do termínu podání nabídek 

- před vyhlášením výsledků výzvy k podání nabídky ověřovat a upřesňovat informace 

uváděné v nabídkách a jednat s uchazeči za účelem získání dalších doplňujících informací 

potřebných k určení pořadí výhodnosti nabídek 

- pozastavit nebo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i po jeho ukončení bez 

nutnosti zdůvodňování tohoto kroku jednotlivým účastníkům 

- nevybrat nejlevnější nabídku 

- odmítnout všechny předložené nabídky. 

 

Náklady na vyhotovení nabídky, popř. další náklady spojené s účastí v soutěži nese uchazeč. 

Podané nabídky se zájemcům nevrací. Doručením oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

nevzniká mezi zadavatelem a uchazečem právní vztah. 
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Požadavky na prokázání kvalifikace:  

 

K nabídce, prosím, doložte 

           

 prostou kopii oprávnění k dané činnosti (výpis z živnostenského, obchodního příp. 

jiného rejstříku) 

 

- čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou s následujícím obsahem: 

a) že na majetek přihlášeného nebyl prohlášen konkurs, nebo proti němu nebylo zahájeno 

řízení konkursní a vyrovnávací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro 

nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci, vše podle zákona č.328/1991 Sb., zákon o 

konkursu a vyrovnání a že není v úpadku podle zákona č. 182/2006, insolvenční zákon, nebo 

vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 

b) že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní žádné daňové 

nedoplatky  

c) že nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, trestný 

čin proti majetku, trestný čin proti České republice, cizímu státu nebo mezinárodní 

organizaci, trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný 

čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestné činy 

proti pořádku ve věcech veřejných (týká se právnické osoby, statutárního orgánu i každého 

člena statutárního orgánu; pokud je členem statutárního orgánu právnická osoba, pak i tato 

právnická osoba a každý člen statutárního orgánu této právnické osoby) 

d) že nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů 

upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem zakázky 

e) že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a na 

penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

f) že není dle zákona č. 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů, § č. 2, odst. 1, písm. c) v seznamu 

veřejných funkcionářů 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA 

ředitelka školy 
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