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Oznámení o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Identifikační údaje zadavatele 

Název  Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace 

Sídlo Pěší 66/1 712 00 Ostrava-Muglinov 

IČO 70995371 

Oprávněná osoba Mgr. Kamil Tabášek 

Tel: 602880570 

kamil.tabasek@zspesi.cz 

 

 

 

 

 

Zadavatel 

Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace 

Pěší 66/1 712 00 Ostrava-Muglinov 

IČO: 70995371 

 

Název veřejné zakázky na dodávky 

„ Nákup nábytku do učitelských kabinetů ZŠ Slezská Ostrava Pěší 1, př. org.“ 

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.zspesi.cz/
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II. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu 

 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou movité věci: 

 Popis položky MJ Počet 

1 

Pojízdný zásuvkový kontejner, 4 
zásuvky, uzamykatelný, rozměry  š x h x v 
(mm) 400 x 480 x 650, barva - třešeň 

ks 21 

2 

Psací stůl rovný, délka 1400 mm, 
rozměry š x h x v (mm) 1400 x 800 x 750, 
barva - třešeň 

ks 14 

3 

Psací stůl rovný, délka 1200 mm, 
rozměry š x h x v (mm) 1200 x 800 x 750, 
barva - třešeň ks 5 

4 

Šatní skříň s výsuvem, rozměry š x h x 
v (mm) 800 x 400 x 1800, typ dveří 
křídlové, barva - třešeň 

ks 4 

5 

Zasouvací kancelářská skříň, rozměry 
š x h x v (mm) 800 x 400 x 800, barva - 
třešeň ks 1 

6 

Kancelářská zasouvací skříň, rozměry 
š x h x v (mm) 800 x 400 x 1800, barva - 
třešeň ks 10 

7 

Kombinovaná kancelářská skříň, 
rozměry š x h x v (mm) 800 x 400 x 1800, 
barva - třešeň 

ks 7 

8 

Nástavba na skříň , třešeň, 800 x 400 x 
400 mm 

ks 9 

9 

Nástavba zasouvací, třešeň, 800 x 400 
x 400 mm 

ks 10 
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10 

Závěsná police na zeď  80 cm, třešeň 

ks 19 

11 

závěsná police na zeď 120 cm, třešeň 

ks 3 

12 

Kancelářská židle, houpací 
mechanika 

ks 21 

 

Pavilon A 

13 

Pojízdný zásuvkový kontejner, 4 
zásuvky, uzamykatelný, rozměry  š x h x v 
(mm) 400 x 480 x 650, barva - třešeň 

ks 3 

14 

Ergonomický kancelářský pracovní 
stůl, pravý 1600x900x600 třešeň 

ks 2 

15 

kancelářský stůl malý 900x600, třešeň 
s Pc dskou 

ks 2 

16 

kancelářský stůl 1400x 600 třešeň 

ks 2 

17 

spojovací stolek , 1/4 kulatý 

ks 1 

18 

Skříň policová dveřová prosklená 800 
x 420 x 1850 mm,  

ks 2 

19 

skříň zasouvací kombinace 1400 

ks 5 
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20 

skříň zasouvací kombinace 1200 

ks 1 

21 

Kancelářská šatní skříň s policemi , 
1781 x 800 x 500 mm, 

ks 3 

22 

Skříň policová , 800 x 420 x 1850 mm 

ks 2 

23 

Jednací stůl 1000 mm, kulatý, 

ks 1 

24 

konferenční židle polstrované 

ks 4 

25 

zátěžový koberec 

ks 65 

26 
Kombinovaná kancelářská skříň 1781 
x 400 x 420 mm,  

ks 1 

 

 

Cena včetně a bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží na místo určení. 

Předpokládaná cena včetně DPH a dopravy je 500 000,- Kč. 

III. Místo a předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 

Místo plnění         sídlo zadavatele 

Předpokládaná doba plnění       15. 8. 2020 

IV. Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky 

 

 4.1 Základní způsobilost 

Pro účely prokázání základní způsobilosti k plnění předmětu zakázky účastník předloží 

čestné prohlášení v rozsahu dle Přílohy č. 3 k této zadávací dokumentaci. Čestné prohlášení 

bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
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4.2 Profesní způsobilost 

Dodavatel je ve své nabídce povinen předložit následující dokumenty k prokázání splnění 

kvalifikace: 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 

zápis do takové evidence vyžaduje; 

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky malého 

rozsahu (např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění); 

c) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, nezbytnou pro plnění veřejné 

zakázky dle zvláštních právních předpisů. 

Splnění profesní způsobilosti se v nabídkách prokazuje předložením prosté kopie 

požadovaných dokladů. 

 

4.3 Další předpoklady 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v zadávacím řízení. Nesmí být současně 

poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. 

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která nepodala nabídku v zadávacím řízení, může být 

v tomtéž zadávacím řízení poddodavatelem více dodavatelů. 

Před podpisem smlouvy zadavatel ověří, jestli dodavatel není v úpadku nebo v likvidaci. 

Zadavatel si může ověřit jiné údaje uvedené dodavatelem v nabídce, a to nahlédnutím do 

originálů dokladů, vyžádáním ověřených kopií a výpisů. 
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V. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Cena musí být uvedena v nabídce účastníka, a to ve struktuře uvedené v Krycím listu,  

který, je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy, která je Přílohou č.  

2 této zadávací dokumentace. 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria – nejnižší celková 

nabídková cena: 

 Kritéria hodnocení váha 

1. Nejnižší celková nabídková cena 100% 

 

VI. Požadavky na zpracování nabídky 

Obsah a struktura nabídky: 

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře: 

• Krycí list nabídky s nabídkovou cenou (dle Přílohy č. 1 k této zadávací 

dokumentaci) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě  

jakéhokoliv rozporu mezi nabídkou cenou uvedenou na krycím listě nabídky 

a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy je prioritním dokumentem návrh 

smlouvy. 

• Návrh smlouvy zpracovaný podle přiloženého vzoru (viz. Příloha č. 2 k této 

zadávací dokumentaci) včetně příloh tvořící její nedílnou součást, podepsaný 

osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Do návrhu smlouvy doplní 

účastník všechny zadavatelem požadované údaje vyznačené žlutě. Podmínky 

smlouvy jsou pro účastníka závazné a účastník není oprávněn je měnit. 

• Doklady prokazující splnění kvalifikace - ve struktuře a rozsahu dle článku IV. 

této zadávací dokumentace. 

• Položkový rozpočet – viz Příloha č. 5 
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VII. Podání nabídky 

 

Nabídka musí být podána písemně v listinné formě, zabezpečena proti manipulaci 

s jednotlivými listy a podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. 

Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. 

Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas 

podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. 

Dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky                          

„ Nákup nábytku do učitelských kabinetů ZŠ Slezská Ostrava Pěší 1, př. org.“ 

Na obálce bude uvedeno "V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í - N E O T E V Í R A T". Na 

obálce musí také být uvedeny identifikační údaje dodavatele. 

Dodavatel je povinen doručit nabídku dle výše uvedeného: 

Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace 

Pěší 66/, 71200  Ostrava-Muglinov 

Kontakt: tel. , e-mail: zspesi@seznam.cz 

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 

 

VIII. Lhůta pro podání nabídek 

 Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 27. 5. 2020, 12:00 hod  

 

IX. Požadavek na specifikaci poddodavatele 

V případě, že část veřejné zakázky malého rozsahu bude plněna formou poddodávky, 

požaduje zadavatel v nabídce dodavatele uvést identifikační údaje poddodavatele, jaká 

konkrétní část plnění veřejné zakázky malého rozsahu bude zadána poddodavateli a 

procentuální vyjádření podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu  

ve vztahu k objemu nákladů celého plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Tím není  

dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. 
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X. Ostatní informace 

 

Všechny obchodní podmínky stanovené zadavatelem jsou vymezeny v návrhu smlouvy, 

který je Přílohou č. 2 k této zadávací dokumentaci. 

Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle 

zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky malého rozsahu bez udání 

důvodů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu. 

Zadavatel může dodavatele vyloučit, pokud nabízí mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

Zadavatel může dodavatele vyzvat k vysvětlení takové ceny. 

Zadavatel může dodavatele vyloučit, pokud předloží neúplnou, pozměněnou či jinak 

neoprávněně upravenou smlouvu. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 – Návrh Kupní smlouvy 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

Příloha č. 4 – Profesní způsobilost 

Příloha č. 5 – Položkový rozpočet 
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