AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM
A

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,
ŠKOLY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO, ŠTĚPÁNSKÁ 614/22

Č.j.: 98/2022
Praha 10. 6. 2022

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / VÝZVA
Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města
Prahy, vyhlašují dle ustanovení Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
(dále jen „ZVZ“) výzvu k podání nabídek v zadávacím řízení
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„kamerový systém pro budovu Štěpánská 22, 110 00 Praha 1“
dále jen „zakázka“
Zadavatel:
Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy
hlavního města Prahy
Štěpánská 614/22, 110 00 Praha 1
IČO: 70872503
Telefon: 221421931
E-mail: agstepanska@agstepanska.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Raja, Ph.D.
E-mail: tomas.raja@agstepanska.cz
Tel.: 221 421 936
Předmět zakázky:
•

pro budovu Štěpánská 614/22 – systém 6 kamer, vč. záznamového zařízení s archivací
záznamu na 90 dní

•

vše včetně montáže, instalace, zprovoznění, nastavení, otestování a zaškolení
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Prohlídka stávajícího stavu pro zájemce bude dne 13.06.2022 od 12.00 hod. do 15.00 hod.
Podmínky poptávkového řízení:
•
•

uchazeč musí předložit cenovou nabídku do 17.06.2022, 12.00 hod.
nabídková cena musí obsahovat cenu materiálu bez DPH, cenu materiálu s
DPH, cenu prací bez DPH, cenu prací s DPH a celkovou cenu s DPH

Termín a podmínky realizace:
•
•

termín provedení 31.08.2022
maximální rozsah denní pracovní doby pouze po předchozím projednání se
zadavatelem

Kritéria hodnocení nabídek:
•

výše nabídkové ceny s DPH (60%)

•

další poskytnuté služby v rámci ceny (20%)

•

záruční lhůta (20%)

Požadavky na zpracování nabídky a platební podmínky:
•

nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce a doručena v 1 originále.

•

nabídky, jejichž obsah nebude odpovídat požadované struktuře nebo které
nesplnění některou z dalších podmínek stanovených v této zadávací
dokumentaci, budou z poptávkového řízení vyloučeny

•

úhrada zakázky bude provedena do 07.09.2022 dle podepsané SOD

Místo a čas podání nabídky:
•

lhůta pro podání nabídek končí dnem 17.06.2022
za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli nikoli její odeslání,
nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce v 1 vyhotovení
a zaslána poštou, datovou schránku ID: tvs2svs nebo předána osobně
v kanceláři školy v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem
„kamerový systém pro budovu Štěpánská 22, 110 00 Praha 1“
„NEOTVÍRAT!“
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•

nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do poptávkového
řízení zařazeny.

•

místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese: Akademické
gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního
města Prahy, Štěpánská 614/22, Praha 1

Povinný obsah nabídky – prokázání kvalifikace:
•

kopie příslušeného oprávnění k podnikání v předmětném oboru

•

součástí nabídky bude podepsaný návrh SOD

•

doložení dokladu o pojištění firmy nad částku ceny zakázky

Práva zadavatele a další podmínky
•

uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat
vůči zadavateli žádné nároky.

•

uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky.

•

zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu
poptávkového řízení.

•

zadavatel má právo zrušit poptávkové řízení nebo veškeré přijaté nabídky
odmítnout

Těším se na další spolupráci a zůstávám s pozdravem

PaedDr. Milan Štěrba

ředitel školy
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