
SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM
Preslova 25, Praha 5, 150 21

tel.: 257 320 533, www.ssps.cz
IČ: 61386855

Naše značka: Vyřizuje / tel: V Praze, dne:
Č. j.: Ing. Radko Sáblík / 222 266 050 10. 6. 2022

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

1. Název zakázky
Úklid prostor Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia

1.1. Zadavatel

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
Preslova 25, Praha 5, 150 21
IČ: 61386855

2. Informace o zakázce

2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem zakázky je úklid prostor Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia dle přílohy D, tedy všech 
tříd, kabinetů, chodeb, tělocvičen a dalších konkrétně nespecifikovaných prostor v budovách. Součástí zakázky je za-
jištění všech potřebných úklidových pomůcek a prostředků.

2.2. Kontaktní osoby

Ekonomické oddělení:
Bc. Ilona Baroňová, 777355660, hospodarka@ssps.cz
Ing. Aramis Tochjan, 777355170, aramis.tochjan@ssps.cz

2.3. Místo plnění zakázky

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, Preslova 25, Praha 5, 150 21.
Prostory definované v příloze D.

2.4. Doba plnění zakázky

Zahájení plnění zakázky: 7/2022
Ukončení plnění zakázky: 7/2026

2.5. Zadávací podmínky

Předmětem veřejné zakázky je úklid prostor dále specifikovaný v návrhu smlouvy, součástí,  které je i výměra  
jednotlivých místností a celkových prostor školy. Kompletní specifikace je uvedena v příloze D. Tato veřejná zakázka 
je zadávána v souladu s ustanovením §53 zákona o zadávání veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního 
řízení.
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Maximální cena zakázky je stanovena na 4 363 636, 00 Kč bez DPH, cena je počítaná na dobu 48 měsíců od po-
čátku smluvního vztahu. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši.

2.6. Platební podmínky

Úhrada zakázky bude měsíční fakturací. Fakturováno bude zpětně za jeden měsíc. Faktura – daňový doklad bude 
vystavena k datu posledního dne v daném měsíci se splatností 14 dnů.

2.7. Přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je veřejně dostupná na webových stránkách školy www.ssps.cz.
Součástí zadávací dokumentace jsou dokumenty:

• Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

• Příloha A – návrh smlouvy
• Příloha B – rozsah prací a přesná specifikace jednotlivých úkonů
• Příloha C – krycí list
• Příloha D – výčet místností

3. Informace o nabídce

3.1. Základní údaje pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky: do 27. 6. 2022 do 10:00 hodin.
Nabídku je nutné podat osobně v kanceláři ředitele školy na adrese uvedené v bodě 1.1 do výše uvedeného termí-

nu. Otevírací doba školy je v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hodin.

3.2. Označení nabídky

Nabídka bude předložena v českém jazyce a zalepená v obálce s označením „NEOTVÍRAT, veřejná zakázka – 
Úklid prostor Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia“. Na uzavření obálky bude nabídka opatřena razí-
tkem, případně podpisem, je-li uchazeč fyzickou osobou, statutárním zástupcem, je-li uchazeč právnickou osobou.

3.3. Závazný obsah nabídky

• prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 zák. č. 134/2016 Sb., čestné prohlášení dodavatele
• prokázání základní způsobilosti dle § 75 zák. č. 134/2016 Sb., - písmeno f) - výpis z obchodního rejstříku ne 

starší 90 dnů a doklad o oprávnění k podnikání
• zpracování cenové nabídky – nabídka bude obsahovat údaje specifikované v zadávacích podmínkách a dílčích 

hodnotících kritériích
• podepsaný (odsouhlasený) návrh smlouvy o dílo – příloha A
• vyplněný krycí list nabídky – viz příloha C

3.4. Způsob hodnocení nabídky

Nabídky splňující formální zadávací podmínky a obsahující a splňující přesnou specifikaci dle specifikačního listu 
(viz příloha B - rozsah prací a přesná specifikace jednotlivých úkonů) budou hodnoceny podle základního hodnotícího 
kritéria „nejnižší nabídková cena“.

http://www.ssps.cz/
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3.5. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se koná 20. 6. 2022 v 10:00 hodin. Sraz účastníků je ve vestibulu školy u vrátnice na adrese 
místa plnění dle bodu 1.1.

3.6. Otevírání obálek a hodnocení nabídek

Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhne dne 27. 6. 2022 v 11:00 v sekretariátu ředitele školy na adrese ško-
ly uvedení v bodě 1.1 předem určenou komisí. Komisi pro otevírání obálek jmenuje ředitel školy.

3.7. Další podmínky pro podání nabídek

Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce.
Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, které nebudou označeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných za-

kázek, nabídky, které neodpovídají zadávací dokumentaci a nebo ty nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich  
dá obsah vyjmout.

Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.
Variantní nabídky zadavatel nepřipouští.

4. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení a právo jednat o konečném 

znění smlouvy dle §127 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

V Praze dne 10. 6. 2022 Ing. Radko Sáblík
ředitel školy

http://www.ssps.cz/
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