Střední škola a vyšší odborná škola
umělecká a řemeslná
Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5
příspěvková organizace zřízená usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011,
zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600005640, zapsaná v RARIS IČ 14891263

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK:

Zpracování projektové dokumentace – vestavba podlaží
vyhlášeno dne: 8. 6. 2020
Zadává:

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná,
zastoupená Mgr. Ing. Janou Porvichovou, Ph.D., MBA,
ředitelkou školy

Kontaktní osoba:

Gabriela Keclíková, referent veřejných zakázek,
tel. 251 115 425, 724 758 286
gabriela.keclikova@ssuar.cz

(adresa pro organizační a formální informace a pro
zasílání nabídek)
Informace k předmětu zakázky:

Pavel Dvořák, vedoucí provozního střediska
e-mail: pavel.dvorak@ssuar.cz, tel. 606 324 987

Druh a předmět zakázky: Vyhlašujeme výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na
stavební úpravy - vestavba podlaží v objektu školy Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5. Jedná se o zakázku
malého rozsahu, nebude vypisováno zadávací řízení.
Požadujeme zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (na základě již zpracovaného
půdorysného řešení), získání stavebního povolení a s tím souvisejících stanovisek, vyjádření a
posudků, dále autorizovaný dozor projektanta při realizaci stavby, zajištění potřebných dokladů ke

kolaudaci včetně vyřízení kolaudace. Studie půdorysného řešení je ke stažení na
www.ssuar.cz/verejne-zakazky.
Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky bez DPH:

700.000 Kč

Prostory, kde jsou plánovány stavební úpravy, je možné si prohlédnout po dohodě s panem P.
Dvořákem, tel. 606 324 987, současně budou podány veškeré informace o očekávaném provedení.
Termín zakázky:

zpracování projektové dokumentace do 31. 5. 2021
získání stavebního povolení do 31. 5. 2022
kolaudace po dokončení stavby

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 obsahovat nabídku zpracování
požadované dokumentace se závaznými termíny a cenu bez DPH.
e-mail : ssuar@ssuar.cz
IČO 14891263

www.ssuar.cz
č. ú. KB Praha 5 16430101/0100

datová schránka: 8sxz9iq
tel.: +420 251 115 411
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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.
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
b) že nemá v evidenci daní žádné daňové nedoplatky
c) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku
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 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
Způsob hodnocení nabídek - kritéria hodnocení:
1. dodržení stanovených termínů – podstatné kritérium pro výběr dodavatele
2. cena bez DPH – při hodnocení kritéria č. 1 NE se toto kritérium nehodnotí
Lhůta a místo pro podání nabídek: Nabídku zašlete nejpozději do 20. července 2020 do 12.00 h emailem na výše uvedenou adresu.

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