





 
 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
 
Název a adresa zadavatele: Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, 
IČO: 60449004 zastoupený ředitelkou školy Mgr. Janou Drake 
 

Název veřejné zakázky: „Likvidace staré splaškové kanalizace z roku 1889.“  
 
zadávaná dle ustanovení §18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Uzávěrka nabídek je dne 31. 03. 2016 ve 12.00 
 
Zadání: 
Předmětem výběrového řízení je revize staré splaškové kanalizace z roku 1889 a s tím spojených  
výkopových prací na adrese: Jindřišská 36, Praha 1 - v souladu s podmínkami výběrového řízení a 
projektovou dokumentací, se jedná  o: 
 

 Obnažení stávající kanalizace a revize staré kanalizace dle jejího projektu z roku 1886 pod zastavěnou 

částí objektu 

 Zmapování kanalizace 

 Zaslepení či likvidace starých a poškozených částí 

 Výkresová dokumentace se zanesením do stávající dokumentace DWG 

Přesnější specifikace předmětu zakázky je uvedena v podmínkách výběrového řízení včetně jejich 
příloh. 
 
Důvěrnost a ochrana informací v průběhu poptávkového řízení 
Uchazeč se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní 
tajemství, licence, důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty v rámci tohoto 
výběrového řízení. 
Důvěrnými informacemi jsou veškeré poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou 
běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík). 
 
Požadovaná struktura nabídek: 

 Vyplněný krycí list nabídky podepsaný osobou, která ocenění zpracovala 

 Podrobný položkový rozpočet 

 Harmonogram prováděných prací 

 Reference společnosti 

 Pojištění odpovědnosti společnosti 

 
Gymnázium prof. Jana Patočky 

Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 
info@gpjp.cz 

 

 



 

Žádáme tímto o zpracování nabídek dle výše uvedené struktury. 

 

Na základě Vašich nabídek budete případně vyzváni k prezentaci či k jejímu dalšímu projednání. 

Nabídky musí být zpracovány v českém jazyce. 

 

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: ekonomická výhodnost nabídky 

Dílčí kritéria:  

Harmonogram prováděných prací 

Nejvýhodnější jednotkové sazby jednotlivých činností 

Systém bezpečnosti práce 

 

V případě nesplnění kritérií nebo požadované  kvalifikace bude účastník výběrového řízení vyřazen. 

 

Prohlídka objektu je možná po konzultaci s ředitelkou gymnázia. 

 

Vyhodnocení proběhne 1. dubna 2016 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 Vést výběrové řízení i jako více kolové, zrušit jej nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 

Kontaktní údaje: 

Gymnázium prof. Jana Patočky 

Jindřišská 36 

110 00 Praha1 

Mgr. Jana Drake, tel .731 377 187 

 

Místo, způsob a termín doručení nabídek: 

Vyhodnoceny  budou nabídky, které budou doručeny na adresu školy nejpozději do 31. 03. 2015 do 

12.00 hod osobně nebo poštou ( na obálce musí být vyznačeno – Výběrové řízení – neotvírat) 

Nabídka bude obsahovat průvodní dopis  a cenovou nabídku, kterým uchazeč potvrdí závazně svůj 

zájem včetně potvrzení správnosti všech uvedených údajů a příloh. Dopis bude podepsán statutárním 

zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou. 

 

V případě zjištění nesprávně uvedených údajů má škola právo takovou nabídku dále nehodnotit. 

 

Předem děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na možnou budoucí spolupráci. 

 
Mgr. Jana Drake 
Ředitelka Gymnázia prof. Jana Patočky 
 
Přílohy:  

Slepý položkový rozpočet 

GPJP_stoka 1896 ( plány kanalizace z roku 1896) 

GPJP_SONDY _1PP_18012016 ( zakreslené sondy  do původních plánů) 


