
QJedličkťlv 
ústav a školy ffiE

VÝzva k podání nabídkv uchazeče č. 2i2015

Jed|iókúv ústav a Mateřská ško|a a zákIadní škola a střední ško|a
se síd|ern V Pevnostj 4, Praha2'Psč 128 41
tc 70873160
Zastoupený l\lgÍ' PeÍem HíLlbýfir ' ředltelem

V pozici Veřejného zadavate|e VyzýVá V sou adu se zákoneTn č' 137/2006 Sb o Veřejných zakázkách
Ve zněni pozdějších předp sů (dá|e 'ZVZ.) zájemce k podání nabldky a k prokázání kva ifikace u

Veřejné zakázky maLého Tozsahu s názvem

Rekonstrukce příček v prostorách šaten a sociá|niho zařízeni v prostoru
bazénu na adrese U Jed|ičkova ústavu í349/2, Praha 4

VÝběrové řizeni nenízadáVacím řizením V režimu ZVZ

í. Vvmezení předmětu p|nění Veřeiné zakázkv

PředÍnětem zakázkyje rekonsÍ!kce přÍček. výměna siáVajících' nevyhovujíclch. aminovaná
dřevotříska' za nové' z kompaktních desek VyhoVujícíVlhkérnu aŽ mokrému prostředi' součásti
zakázkyje ] demontáž a lkvidace stáVaiicích přiček'
Zájemce o íea izaci této Veřejné zakázky má moŽnost se na mistě po dohodé Se zadavate ern na

emai|oVé adrese j]$'@j9s .c-. seznámit s aktuá|nim stavem Zadavatelem mu bUde poskytnuta
potřebná souČinnost a inforrnace pro přlpravu n ávÍhu zakázky

2. p.9!.e-p!.!ě!i..q.La;!y

Předpokládaný termin p|něnízakázky je do 30 11,2015

3. Nabídková cena

Nabídkovou cenu uVedte formou po|oŽkového rozpočtu Včetně soup su co stanovená cena Žahrnuje,
ce kovou cenu uved.te bez DPH a Včetně DPH.

4. P|atební podmínkv

ZadaVateI neposkytuje 7álohy
Fakturace proběhne po dodáni předrnětL'] zakázky a předání zadavate]i bez z]eVných Vad a nedodě|kú
sp|atnost daňových dok|adů odsouh|asených zadavate|em je T4 dni,

5' KvaIiÍikačnípředpokIadv

. Óestné proh áŠeni k prokázánízák|adních kvaLifkačnlch předpok|adů d|e s 53 odst 1 pism' a)
až k) ZVZ - podepsané osobou opráVněnou ]ednat iménem č za Uchazeče

. Žlvnostenský lst (píostá kopie)

. Výpis z obchodního rejstřiku nebo jiný dok]ad o práVní formě a statutárnich orgánech
uchazeče (prostá kopie)

Nedaložení požadovanÝch kvalifikačnÍch oředpokladů ni1že vést k wřazení nabÍdkv z hadnoceni,

6. zpúsob zpřacováni nabídkv

Uchazečje povjnen před ožlt svoji nabidku na plněnÍ Veře]né zakázky písemně'
Nabtdka musÍobsahovat identifikační údaie o uchazeči:

. Jméno a příjmení uchazeÓe

. PráVníforma uchazeČe

. |.lentif]kačni č|s o a daňové ]dentfikačníčís o uchazeČe 
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. ldentifikačníÓís|o a daňoVé identif]kačni čís|o uchazeče

. Jméno a příjmení statLltárního zástupce uchazeče nebo jeho č|enů. připadně j né fyz cké

osoby opráVněné jednat jménem či za !chazeče
. Č's|o te'elorJ a ev' |axJ LchaleČe
. Bankovníspojeni a čls]o ÚČtu uchazeče

SouČásti nabidky je náVrh sm|ouvy o di|o a servisni sm ouvy pro poskytnuti záruky Včetně eV

ňeJiinýcl priron. Ňavrrv srnIuv nrúsi být podepsány osobou opráVnenou ]edna|,lmenem Uchazeče'

Pokuďnabidku č]snr|ouvu podepisu]e osoba zrnocnéná rnusi byt so!části nabidky ong na nebo

ověřená kopie tohoto zrnocněni' P|ná moc rnLlsí být podepsána osobou opráVněnou jednat za

uchazeče způsobem uvedeným na Výpjsu z obchodniho rejstřik!,

7. zák|adní hodnotící kritérium

Ekonomická Výhodnost nabidky

8. Kritéria hodnoceni

cena (Včetně DPH)'Váha 70%
Záručnídoba (V měsícich)'Váha 30%

Postup hodnoceni

1. Cena
Nabídka bude ohodnocena body pod|e Vzorce
Počet bodŮ = 1oox nejniŽši nabízená cena / posuzovaná cena

2. záruční doba
Nabldka bude ohodnocena body podle vzorce:
Počei bodŮ = 1oox posuzovaná dé|ka V rněslcích / nejvyšši nabizená dé|ka

Nabídka bude ohodnocena počtem bodů' který odpovídá Váženému průměru bodových ohodnoceni

jednot|iVých kr]tériÍ'

g' z'i\Š!!

zadavate| si Vyhrazuje práVo zruŠit VýzVu k podáni nabidky bez uvedenj dŮVodu

Zadavate| si výhrazuje práVo V prŮběhu húly pro podání nabídek změnit' upřesn|t nebo dop n t

podminky VýzVy,
2aoavatét si vyhrazuje iednat o smlouVě a upřesněníjejiho konečného zněnl

7adaVateI s Vy.ra7u|e píavo Zmén'I |e -n r p'rěl I Ve|e né /akázl 
'/

Zadavate| sivýnrazuje práVo oVěř]t si iníormace uVedené uchaze. V nabidKách a připa.]ně

úhradu nák|adů spojených s účaslí Ve Veřejné zakazce
náhÍadu škody Včetně uš|ého zisku' jest]iže zadavate VyuŽi]e sVá VýŠe

poŽádat o

jejich L]přesněnÍ'
L,chaŽeó nemá práVo na
Uchazeč nemá náÍok na
uvedená práVa

1o. |vlísto a |húta pro podání nabídek

Nlistem podání nabidek]e sld o zadavateIe zakázky V Pevnosti 4, Píaha 2 - sekretariát ředlte|e JUS.

Lhůta pro podání nabídek ]e 23. '10. 20'15 do 14.00 hod.
NáÓ'.lkv .I;l.]ČLe V za'eoe.é oba ce ol1aceně ,,NEoTviRAT - NABiDKoVE ŘiZENi NA

REKoNsŤRUKcI PŘičEK V PRosToRÁcH ŠATEN A soc. zAR|zENI NA BAZENE"

ý PGze.2' 10 2015 r L,

N,'lgr Petr Hrubý
ředite
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