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Věc: Výzva zájemcům k předložení cenové nabídky na uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu podle ustanovení § 27 bod b zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách.  

ZADÁNÍ 

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na zpracování dokumentace pro akci 

„Stavební úpravy prostor občerstvení Štefánikovy hvězdárny“  

1. Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu: 

Název:   Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy, p.o. 

Sídlo:   Královská obora 233, 170 21, Praha 7 

IČ:   00064441  

DIČ:   CZ00064441 

Bankovní spojení: PPF  Praha 

Číslo účtu:  2000820008/6000 

 

2. Účel: 
  Provedení stavebních prací nezbytných pro vybudování kavárny Kepler v prostorách 

Štefánikovy hvězdárny. 
 

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 
 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v prostorách knihovny a bývalé dílny 

v objektu Štefánikovy hvězdárny dle výkresu a položkového rozpočtu, která je nedílnou součástí této 
výzvy. 

Hlavním předmětemveřejnézakázky jsou demoliční práce při odstraňování nežádoucích 
svislých nenosných konstrukcí, přeložka rozvodů, instalací a rozebrání podlahové skladby skládající 
se převážně z betonové mazaniny do tl.100 mm a keramické dlažby. 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

Zahájení plnění:    15.6.2018 
Ukončení plnění:  31.7.2018 (předání) 
Místo plnění: Štefánikova hvězdárna, Strahovská 205, 118 00, Praha 1 
Místo předání a převzetí výsledků: Práce průběžně přebírají pověření pracovníci.  

 

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky: 
 
Zájemce stanoví ve své nabídce nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu 
s podmínkami veřejné zakázky, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena v Kč 
bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění 
této veřejné zakázky. 
Nabídkovou cenu uvede zájemce ve své nabídce v členění: 

- cena bez DPH 
- sazba DPH v % 
- výše DPH v Kč 
- cena včetně DPH 

Není – li zájemce registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím 
plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce. 

Úhrada za splnění této veřejné zakázky malého rozsahu bude provedena v Kč, bezhotovostním 
převodem na účet zájemce, a to po předání díla, na základě daňového dokladu vystaveného 
zájemcem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
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v souladu s ostatními právními předpisy. Daňový doklad bude vystaven se splatností 14 kalendářních 
dnů od doručení daňového dokladu zadavateli. 

6. Kritéria hodnocení nabídky: 
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu budou 

 80%  nabídková cena uvedená dle bodu č. 5 této výzvy; 

 20%    reference firmy  

Vyhodnocení a posouzení nabídek provede hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu 
jmenovaná ředitelem příspěvkové organizace.  

7. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Zájemce podá svou nabídku osobně, poštou nebo e-mailem tak, aby byla zadavateli doručena 
nejpozději do 10.6.2018, 11:00. Nabídku je zájemce povinen doručit na adresu Planetárium Praha, 
Královská obora 233, 170 21 Praha 7. 
 
8. Název zadavatele, adresa pro doručování a další údaje o zadavateli 
Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy, p.o. 
Královská obora 233, 170 21 Praha 7 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Rezek, ved. provozně ekonomického odd. 

9. Další obsahové náležitosti nabídky 
Zájemce je povinen v nabídce předložit technický popis navrhovaného řešení včetně orientačních 
výkresů a doložit prostou kopii oprávnění k podnikání v oboru 

10. Lhůta, po kterou je zájemce svojí nabídkou vázán, oznámení výsledků 
Lhůta, po kterou je zájemce svojí nabídkou vázán činí 60 dnů od doručení nabídky zadavateli. 
Nejpozději do konce této lhůty bude zájemci sděleno rozhodnutí zadavatele. 

13. Závěrečná ustanovení 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení, a nepřipouští dílčí plnění této veřejné zakázky. Variantní řešení 
je akceptovatelné, pokud uchazeč podá další samostatnou nabídku. Zadavatel si vyhrazuje 
následující práva: 
a) před rozhodnutím o přijetí nabídky ověřit údaje deklarované zájemcem v nabídce, 
b) jednat o upřesnění konečného znění smlouvy na plnění této veřejné zakázky, 
c) nevrátit zájemci nabídku, 
d) neuzavřít se zájemcem smlouvu na plnění této veřejné zakázky; 
e) zrušit výzvu bez udání důvodů 

 

V Praze, dne 21.5.2018 
 
…………………………………… 
 
Mgr. Jakub Rozehnal  
   ředitel organizace 


