
  
                                                    

 
 

 
     

 
Výzva k podání nabídek na ve řejnou zakázku malého rozsahu 

 
 
Číslo zakázky  (bude doplněno 
zadavatelem) 

 
1/2017 

 
Název zakázky: 
 

 
Oprava a vým ěna parket a vým ěna podlahových krytin 

 
Předmět zakázky: 
(služba/dodávka/stavební práce)  

 
Služba 
 

 
Datum vyhlášení zakázky: 

 
11. 1. 2017 

 
Název zadavatele: 

 
SOU kadeřnické Praha 8, Karlínské náměstí 8/225 

 
Sídlo zadavatele: 

 
Karlínské náměstí 8/225, Praha 8 - Karlín, 186 00 

 
Osoba oprávn ěná jednat 
jménem zadavatele , vč. 
kontaktních údajů (telefon a email) 

 
Mgr. Jan Cigánik 
jan.ciganik@email.cz 
241 440 423 

 
IČO zadavatele: 

 
00639028 

 
Kontaktní osoba zadavatele , vč. 
kontaktních údajů (telefon a emailová 
adresa): 

 
Romana Ficencová 
romana.ficencova@email.cz 
241 441 444 

 
Lhůta pro podávání nabídek  
(data zahájení a ukončení příjmu, vč. hod) 

 
12. 1. 2017 
19. 1. 2017 15:00 hodin 

 
Popis p ředmětu zakázky: 

 
Oprava a vým ěna parket ve t řídách o rozloze 532 m2: 

• rozebrání, dodávka a montáž nových parket o rozloze  73 m2,  
• dopln ění chyb ějících parket o rozloze  29 m2,  
• broušení, tmelení  a lakování parket zát ěžovým lakem o rozloze 

532 m2,  

Výměna podlahové krytiny v kabinetech o rozloze 88 m2  
• dodávka a montáž MDF  panel ů o rozloze 88 m2,  
• dodávka a montáž zát ěžového PVC o rozloze 88 m2,  
• dodávka a montáž PVC soklu o rozloze 80 bm, 
• dodávka a montáž lišt o rozloze 290 bm 

Služba musí být vykonávána v odpoledních a ve černích hodinách a ve 
dnech pracovního klidu v návaznosti na aktuální dob u ukon čení školní 
výuky. 
Uchazeč může podat nabídku pouze na všechny části zakázky. 

 
Předpokládaná hodnota 
zakázky v K č: 
 

 
 
600.000,- Kč bez DPH 
 

 
Místa dodání/p řevzetí nabídky : 

 
Karlínské náměstí 8/225, Praha 8, 186 00 



  
                                                    

 
 

 
     

 
Hodnotící kritéria : 
Nabídková cena (povinné kritérium) 
Ekonomická výhodnost nabídky 

 
• Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena - bude 

hodnocena cena bez DPH uvedená v návrhu smlouvy. 
• Způsob hodnocení: hodnocení bude probíhat pro celou zakázku. 
• Nabídková cena: nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou. Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno 
seřazením nabídek od nabídky obsahující nejnižší nabídkovou cenu v Kč 
bez DPH po nabídku obsahující nejvyšší nabídkovou cenu v Kč. 

 
Požadavky na prokázání 
spln ění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele : 

 
Základní kvalifika ční předpoklady:  
• výpis z rejstříku trestů 
Profesní kvalifika ční předpoklady: 
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis 

z  jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní (doba 90 
dní se posuzuje ke dni podání nabídky), 

• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění) 

  
V nabídce postačuje předložit KOPIE výše uvedených dokumentů. Výše 
uvedené doklady lze nahradit „Výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů“ ne starším 90 dní (doba 90 dní se posuzuje ke dni podání nabídky) 

• Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky 
na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální 
zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; (čestné 
prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou). 
 

 
Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchaze če: 

   
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon, 
kontaktní a e-mailovou adresu 
 

 
Požadavek na písemnou formu 
nabídky (včetně požadavků na písemné 
zpracování smlouvy dodavatelem): 

 
Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně zalepené obálce 
s označením „NEOTEVÍRAT – Zadávací řízení: „Oprava a vým ěna parket 
a vým ěna podlahových krytin “ s uvedením kontaktní adresy uchazeče. 
Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly 
uvést zadavatele v omyl. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím 
neoprávněnou manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka musí být podepsána 
uchazečem či osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče. 
  
 

 
Požadavek na zpracování 
nabídky a zp ůsob zpracování 
nabídkové ceny  

 
Požadujeme zpracování nabídky a nabídkové ceny v roz dělení dle částí 
předmětu zakázky. 
Cena musí být uvedena za každou část zvlášť bez DPH a celková cena bez 
DPH a s DPH. 
 

Podmínky poskytnutí zadávací 
dokumentace 

 
Uvádí se v případě, že zadávací dokumentace existuje jako samostatný dokument.  

 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení p řed jeho ukon čením zrušit.  
Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení a o příp. vyloučení nabídky 
prostřednictvím uveřejnění informace na  www.souhair.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky. 
 

 
 
   


