
GYMNÁZIUM ČAKOVlCE
Praha 9, nám. 25. března 100

19600 Praha 9 - Čakovice

V Praze dne 30. 7. 2020

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro verejnou zakázku malého
rozsahu dle zákona Č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100,

VÁS VyzÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY
A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Název zakázky malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka malého rozsahu):
Klimatizace v budově Gymnázia Čakovice

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100
nám. 25. března 100, 196 00 Praha 9-Čakovice
61387835
CZ61387835

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je:
Mgr. Iva Nosková, ředitelka gymnázia

Kontaktní osobou pro účel zadávacího řízení je:
Eva Koubíková, tel. 283931391 (PO - Pá od 9.00 hod. do 12.00 hod.)

- případná prohlídka školy je možná po předem dohodnutém čase:
10.8.2020 mezi 9 - 12 hodinou a
11. 8.2020 mezi 9 - 12 hodinou

2. Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

2.1. Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zadanou zadavatelem

2.2. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spojené s dodávkou
klimatizace do 7 místností (viz přiložený plánek) v budově Gymnázia Čakovice, nám. 25.
března 100, 196 00 Praha 9 - Čakovice, a to v následujícím rozsahu: půjde o dodávku vnitřních
a venkovních jednotek, jejich montáž, instalace, e1ektroinstalace (připojení) a zaškolení obsluhy.
Součástí dodávky je doprava zboží do sídla zadavatele.



2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Maximální předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena do:

900.000,- Kč včetně DPH.

Překročení max. nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a

bude to důvodem pro vyloučení účastníka (=dodavatele) z výběrového řízení.

2.4. Doba plnění veřejné zakázky

předpokládané datum uzavření smlouvy: do 16.9.2020,
předpokládaný a závazný termín plnění nejpozději do 29.12.2020.

2.5. Místo plnění veřejné zakázky a kontaktní osoba

Místem plnění veřejné zakázky je objekt zadavatele na adrese:
Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100, 196 00 Praha 9 - Čakovice

Kontaktní osoba zadavatele pro převzetí předmětu plnění veřejné zakázky je:
Mgr. Iva Nosková

2.6. Pokyny pro zpracování nabídky

Při plnění nesmí dojít k zásahu do střechy. Umístění venkovní jednotky, či venkovních
jednotek nesmí narušit fasádu budovy. Základní venkovní jednotka či jednotky mohou být
umístěny v zadní části za budovou v zahrádce při zdi.
Vedení trubek po fasádě musí být esteticky zakryto.

Nabídka bude předložena v originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést vomyl. Přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace prostými kopiemi příslušných dokladů (živnostenské
oprávnění, licence, výpis z obchodního rejstříku).

Při stanovení nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž
vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu v jeho
plném rozsahu a zahmoutje do nabídkové ceny (včetně event. revizí).



Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky malého
rozsahu v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní cenou v českých korunách.
Nabídková cena musí být vždy stanovena jako nejvýše přípustná.

Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění
předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, tj. uchazeč ocení veškeré činnosti uvedené
v předmětu plnění.

Veškeré dodávky nabízené účastníkem musí splňovat české normy a zákonné předpisy.

Zájemce je vázán svou nabídkou na dobu 2 měsíců od skončení lhůty pro podání nabídek.

2.7. Návrh smlouvy

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy včetně všech případných příloh.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu
smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a
zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.
Uchazečem předložený návrh smlouvy musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně
odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.

2.8. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická
výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové
ceny s DPH.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich
nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

2.9. Lhůta pro podání nabídek včetně adresy, na kterou mají být poslány

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat v zalepené obálce
označené názvem veřejné zakázky malého rozsahu:
a) osobně do kanceláře Gymnázia Čakovice, nám. 25. března 100, 196 00 Praha 9 -

Čakovice, a to v pracovních dnech v úředních hodinách
Po 24.8.2020 - Út 25. 8.2020 od 9.00 hod. do 12.00 hod.,

b) poštou na adresu Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100, 196 00 Praha 9 -
Čakovice,
a to nejpozději do 25 8. 2020 do 12.00 hodin.

o výsledku veřejné zakázky uvědomí zadavatel všechny uchazeče e-mai1em do 7.9.2020.



2.10. Další podmínky veřejné zakázky
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

1) Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek.
2) Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím

řízení.
3) Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla

narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit bez udání důvodu zadání zakázky do

uzavření smlouvy.

Mgr. Iva Nosková
ředitelka gymnázia
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