
  

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ANTONÍNA ČERMÁKA, PRAHA 6, OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ  
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

 
ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

 
Název zakázky AKUSTICKÉ ŘEŠENÍ UČEBEN V ZŠ A MŠ ANTONÍNA ČERMÁKA 

 
1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6 
Sídlo Antonína Čermáka 6, 106 00 Praha 6 - Bubeneč 
IČ / DIČ 48133850/CZ48133850 
Právní forma Příspěvková organizace 
DPH Škola není plátce DPH 

 
2. Osoby zadavatele 

Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele ve věci zakázky 

Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy 

Kontaktní osoba Mgr. Petr Karvánek 
Kontaktní telefon 607 753 832 
Kontaktní email skola@zscermaka.cz 

 
3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž prostorové akustiky pro učebny č.19 - Hudební výchova a č.7 - 
Výtvarná výchova, dle zpracované projektové dokumentace, a to v podrobnosti Dokumentace pro provádění stavby, 
která obsahuje Technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a projektový výkaz výměr. Podmínkou převzetí díla 
objednatelem je splnění projektem daných optimálních a legislativně závazných normových hodnot doby dozvuku 
v jednotlivých učebnách, včetně dovoleného odchýlení průběhu výsledné doby dozvuku od optimální doby dozvuku 
v požadovaném rozsahu 6 oktáv. Dodržení normových hodnot doby dozvuku bude doloženo zkouškou akreditovanou 
nebo certifikovanou laboratoří s vydaným protokolem o zkoušce. Součástí zakázky je také přeložení stávajících 
osvětlovacích těles na/nebo pod líc podhledu, včetně revizní zprávy. 

 
4. Předpokládaná hodnota zakázky  NEUVEDENO 

 

5. Termín vyvěšení zakázky  
22.6.2022, dne 24.6. od 14:00 v budově základní školy je pro 
zájemce obhlídka místa realizace 

 
6. Doba a místo plnění zakázky 

Doba plnění zakázky Srpen – září 2022 

Místo plnění zakázky 
Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6, se sídlem Antonína 
Čermáka 6/1022, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

 
7. Požadavek na způsob zpracování nabídky 

Písemná nabídka s uvedením položkového rozpočtu za jednotlivá zařízení a jednotlivé služby, reference o obdobných 
projektech ve školství. 

 
8. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky 

Lhůta pro podání nabídky 29.6.2022 do 14 hodin 

Místo pro podání nabídky Kancelář hospodářky školy ZŠ a MŠ Antonína Čermáka 6, Praha 6 

Způsob přeložení nabídky  Písemně osobně, poštou 

Jazyk zpracování nabídky Čeština 
 
9.  Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek 

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou budou hodnoceny dle 
níže uvedených kritérií: 

nabídková cena s váhou 100% 

 
22. června 2022 

Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy 

 


