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Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku  

malého rozsahu podle odstavce 3, § 12  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění na realizaci akce: „Instalace kamerového systém 

v prostorách školy“ 

1. Zadavatel 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 
se sídlem: 5. května 51, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupený: PhDr. Márií Janákovou Ph.D., ředitelkou školy  
za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., O veřejných 
zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
v podmínkách hl. m. Prahy“  Vás 

v y z ý v á 
jako uchazeče k podání nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na akci:  
 

„Instalace kamerového systému v prostorách školy“ 

 
2. Rozsah zakázky 
a) Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je „Instalace kamerového systému 
v prostorách školy“ 
     -   demontáž starého a montáž nového kamerového linkového systému (WIFI není  
          k dispozici) 
     -    7 kamer bez možnosti záznamu snímaných dat na nosiče informací 
     -    1 kamera s možností záznamu  se smyčkou  na 24 až 48 hod.  
(možnost sledování na 2 LCD monitorech z místnosti vrátnice - s možností přepínání 
jednotlivých kamer a volby velikosti sledovaného okna) 
 
kamera č. 1 – šatna budova „A“ - bez možnosti záznamu snímaných dat na nosiče informací 
kamera č. 2 – šatna budova „A“ u výtahu (přízemí) - bez možnosti záznamu snímaných dat na   
                       nosiče informací 
kamera č. 3 – výtah a vchod na dvůr (přízemí) - bez možnosti záznamu snímaných dat na  
                       nosiče informací 
kamera č. 4 – šatna budova „B“ k jídelně - bez možnosti záznamu snímaných dat na nosiče  
                      informací 
kamera č. 5 – zadní vchod do kuchyně - bez možnosti záznamu snímaných dat na nosiče  
                      informací 
kamera č. 6 – dvůr vchod do kuchyně - bez možnosti záznamu snímaných dat na nosiče  
                       informací 
kamera č. 7 – schodiště k jídelně budova „B“, 1. patro - bez možnosti záznamu snímaných dat  
                      na nosiče informací 
kamera č. 8 – hlavní vchod do školy – s možností záznamu snímaných dat na nosiče informací 
                      se smyčkou po 24 až 48 hod.    
kamera č. 9 – dvůr - 2 vjezd - bez možnosti záznamu snímaných dat na nosiče informací 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 
Praha 4, 5. května 51, IČ: 00638722 DIČ: CZ00638722 

tel.:  244 105 001 
e-mail: sekretariat@szs5kvetna.cz  web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz   

 



 
  b)      Ekologická likvidace vyřazeného materiálu 
 
Podrobnosti technického řešení budou upřesněny dodavateli při prohlídce prostor. Pro 

nabídku je požadováno: 

• IP kamery připojené na stávající kabeláž 
• venkovní kamery v antivandal provedení s IR svícením 
• síťové uložiště nahrávek 
• síťové pracoviště dohledu s možností obsluhy všech kamer  
• strojové rozpoznávání osob další funkce zpracování obrazu nejsou podmínkou, optické 

rozlišení kamer musí umožnovat identifikaci osoby 

Informace k zakázce mohou uchazeči písemně požadovat po zadavateli nejpozději  
do 10. 03. 2022 
 
Dotazy je nutné podat písemně na adresu zadavatele, případně elektronicky na adresu: 
kavalirova.j@szs5kvetna.cz , tel.: 244105010 nebo do daného termínu sjednat osobní  
prohlídku na místě 

3. Podmínky realizace 
1.    Předpokládaný termín červenec – srpen 2022. 
 
2.    Místem plnění je Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,  
                                    5. května 200/51, 140 00 Praha 4 – Nusle. 
 
3.   Za datum dodání smluveného zboží se považuje den, ve kterém převezme kupující zboží 
od 
      prodávajícího. Převzetí bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu. 
 
4.   Kupující se stává vlastníkem zboží až v okamžiku jeho zaplacení na účet prodávajícího. 
       Do té doby je vlastníkem zboží prodávající. 

4. Platební podmínky 
Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu 
Záloha nebude před dodáním zboží poskytnuta – objednavatel ji neposkytuje. Po řádném 
předání a převzetí dodávky bez zjevných vad zadavatelem vystaví dodavatel konečnou 
fakturu. 
Splatnost faktur vyžadujeme nejméně 14 dnů od data doručení faktury. 

5. Kvalifikační předpoklady  
Zadavatel požaduje: 
Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. 
O veřejných zakázkách.. 
Zadavatel upozorňuje na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která byla 
provedena zákonem č. 134/2016 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s účinností   1. 1. 2012. 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. 
prokáže uchazeč, který doloží: 



 
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence,      
pokud je v ní zapsán 
 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky – provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 
- prokázat splnění ekonomických a finančních předpokladů čestným prohlášením 

 
- prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení  zákona č. 

134/2016 Sb., předložit  seznam významných zakázek obdobného charakteru 
realizovaných za posledních 5 let. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního 
kritéria předložením čestného prohlášení, obsahujícího seznam dodávek obdobného 
charakteru jako je předmět této VZ realizovaných v průběhu pěti let před vyhlášením 
zadávacího řízení, v němž  musí být u jednotlivých stavebních prací minimálně 
následující údaje: 

� název zakázky, 
� identifikační údaje subjektu, pro nějž byla zakázky určena, 
� stručnou charakteristiku poskytovaného plnění, 
� finanční objem, 
� období, ve kterém byla zakázka realizována. 
� Prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů podle ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb. (certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů) a 
certifikát obsahuje náležitosti stanovené  v zákoně č. 134/2016 Sb., nesmí být tento 
certifikát k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 
než 1 rok. 

 

6. Nabídka 
Nabídku rozčleňte z důvodu přehlednosti tak, aby obsahovala nejprve rekapitulaci obsahu 
nabídky a dále dokumenty v tomto pořadí 

� obsah  
� identifikační list uchazeče 
� nabídková cena bez a s DPH celkem 
� základní kvalifikační předpoklady 
� profesní kvalifikační předpoklady 
� ekonomické kvalifikační předpoklady 
� technické kvalifikační předpoklady 
� návrh Kupní smlouvy (podepsaný) 
� oceněný rozpočet 

 
Nabídka musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným 
sešitím a stránkami očíslovanými nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude 
podána v jednom vyhotovení (originál). 
Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či  za 
uchazeče, popřípadě pověřenou osobou uchazeče s plnou mocí. 
Podepsaný návrh smlouvy respektující požadavky zadávací dokumentace předložte jako 
součást nabídky. 
 



7. Nabídková cena 
Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu a zvlášť samostatně do nabídky v 
Příloze č. 1 – Krycí list nabídky. 
  
Nabídková cena bude stanovena jako celková cena bez DPH, samostatně bude uvedeno DPH 
a nabídková cena včetně DPH.  
 
Součástí nabídkové ceny musí být ekologická likvidace demontovaných kamer a linkového 
vedení včetně krycích lišt (pokud nebudou použity pro vedení linky v novém projektu). 
Protokol o likvidaci bude předán zadavateli.  
 
Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady v 
položkové cenové kalkulaci. Výše nabídkové ceny musí být garantována do doby předání. 
 
Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v souvislosti se změnou daňových 
předpisů a dále tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění předmětu veřejné zakázky nebo v 
případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem.  
 
Všechny položky zadávacího výkazu výměr musí být oceněny, neocenění některých položek 
bez patřičného vysvětlení může být důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení. 
Položky zařazené a oceněné navíc oproti zadávacímu výkazu výměr musí být označeny a 
okomentovány. 
 

8. Kritérium pro hodnocení nabídek 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
                                                         

9. Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek, zrušení výběrového řízení či 
možnost zadat k realizaci pouze vybrané ucelené části díla. Zadavatel si vyhrazuje právo 
jednat o konečném znění smlouvy. 

10. Prohlídka prostor 
Prohlídka prostor instalace je možná po předchozí dohodě se zástupcem objednatele Bc. J 
Kavalířovou, tel.: 244 105 010. 
 

11. Lhůta pro podání nabídek 

Uchazeči podají své nabídky do sekretariátu ředitelky školy, nebo poštou na adresu 
zadavatele: 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 
5. května 200/51 
140 00 Praha 4 - Nusle 
Lhůta pro doručení nabídky končí dne 11.03.2022  do  12.00  hod. 
Všechny nabídky musí být doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídky. Uchazeči podají 
nabídku v uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem             
 ,,NEOTVÍRAT – Veřejná ZAKÁZKA“ a názvem „Instalace kamerového systému 
v prostorách školy“ Obal bude na uzavření opatřen razítkem zájemce přes přelep, případně 
podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. 



Případně e- mailem na adresu: zadavaci.rizeni@szs5kvetna.cz  
 
 
 
 
Kontaktní osobou pro případné dotazy: Bc. Jitka Kavalířová  tel.: 244 105 010,                                        
e-mail: kavalirova.j@szs5kvetna.cz 
 

12. Další podmínky 
Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce. 
 

13. Závěrečná ustanovení 
Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace 
dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací 
podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem 
poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené 
smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací 
označených jako důvěrné. Tyto informace jsou: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena 
uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, a dále pak 
údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených kritérií. Ukončením zadávacího 
řízení nezaniká právo na zveřejnění informací.  
 
Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše 
uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše 
uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. Uchazeč souhlasí, aby uveřejnění 
Kupní smlouvy v registru smluv dle zákona č. 177/2019 Sb. o zvláštních podmínkách 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv zajistil zadavatel.  
 
Během zadávacího řízení, v případě podstatných okolností, které zadavatel nemohl předvídat, 
je možné změnit zadávací podmínky. Informace o této změně bude poskytnuta všem 
osloveným firmám touto výzvou a firmám, které si zažádaly o ZD. 
 

Přílohy:   Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
                Příloha č. 2 – Prohlášení uchazeče zákona 134/2016 Sb. 
                Příloha č. 3 – Prohlášení uchazeče zákona 134/2016 Sb. 
      
 
V Praze dne  17. února 2022 
 
 
 
 
                                                                                                   PhDr. Mária Janáková Ph.D 
                                                                                                               ředitelka školy  



Příloha č.1,  

Krycí list nabídky 
Pro veřejnou zakázku 

 

„Instalace kamerového systém v prostorách školy“ 

 

Uchazeč 

(název obchodní firmy) 

 

Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ, u fyzické osoby 

místo podnikání) 

 

Právní forma  

Identifikační číslo  

Rodné číslo 

(jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba) 

 

 

 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Celková nabídková cena    

 

Z toho cena dodávky dle ETAPY 1: 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

aktivní prvky    

výstavba UKS a PZS    

Celková nabídková cena    

Z toho cena dodávky dle ETAPY 2: 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Celková nabídková cena    

 
V ……………………….       dne …………… 

 

 

 

 

                                                                                                  ….…………………. 

                                                                                       razítko a podpis osoby oprávněné  

jednat jménem uchazeč 



 

 

Příloha č.2 

 

Prohlášení uchazeče 
O platnosti nabídky nejméně do termínu uzavření SoD. 

 

 

 

 

Já (my) níže podepsaný (í) prohlašuji (eme), že naše nabídka na veřejnou zakázku 

 

 

„Instalace kamerového systém v prostorách školy“ 

 

 

je platná po dobu zadávací lhůty a po celou dobu jsme naší nabídkou vázáni. 

 

 

V ……………………….       dne …………… 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ….…………………. 

                                                                                       razítko a podpis osoby oprávněné  

jednat jménem uchazeče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 3                    

Prohlášení uchazeče 
 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 

zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění o zadávání veřejných zakázek 

 

Prohlašuji tímto čestně, že: 
• uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosu z trestné 

činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případu, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na 

takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 

činu. 

• nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu. 

• uchazeč v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního předpisu. 

• vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 

že majetek nepostačuje k úhradě nákladu insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 

předpisů, 

• uchazeč není v likvidaci. 

• uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. 

• uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.  

• uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, 

• uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

• uchazeč předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 

posledních třech letech pracovali u zadavatele, 

• uchazeč, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií 

vyšším než 10%, 

 

 

 

V ……………………….       dne …………… 

 

 

 

 

                                                                                          ……………………………………… 

razítko a podpis osoby oprávněné  

jednat jménem uchazeče 


