
 
Příloha č. 1 

Výzva k podání nabídek 

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 

Číslo zakázky: 3/2013 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.33/01.0002 

Název projektu: Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka 

- základní krok do života  

Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební práce): 

Dodání speciálního nábytku na strukturované učení 

v autistické třídě 

Datum vyhlášení zakázky: 15. května 2013 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola praktická, Základní škola speciální a 

Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 

Sídlo zadavatele: Pařížská 2199, 272 01 Kladno 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Taťána Semančíková – ředitelka školy 
tatana.semancikova@koralekkladno.cz 
tel.+420 312 684 369, +420 606 077 055 

IČ zadavatele: 61894516 

DIČ zadavatele: CZ61894516 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa): 

Eva Hüblová – finanční manažer projektu 
koralek.kladno@volny.cz, hublovaeva@volny.cz 
tel.+420 312 684 369, +420 606 077 053 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení příjmu, 

vč. času) 

Zahájení 15. května 2013 8,00 hodin 

Ukončení 25. května 2013 ve 12,00 hodin 
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Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodání speciálního nábytku na 

strukturované učení v autistické třídě (viz technická 

specifikace příloha č.2 ZD ) 

Předpokládaná hodnota zakázky 

v Kč1: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 166 900,-Kč 

bez DPH tj. 201 949,-Kč s DPH 

Typ zakázky2 Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Podání nabídek do  25. 5. 2013 
Termín dodávky do 25. 8. 2013 

Místa dodání/převzetí nabídky: Základní škola praktická, Základní škola speciální a 

Mateřská škola speciální Kladno, Pařížská 2199 

Hodnotící kritéria: Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci 
hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí 
kritéria 

1. Nabídková cena jako cena nejvýše přípustná – 
 váha 60% 

2. Technické parametry dle specifikace poptávky - 
váha 30%  

3. Pro dopravu, dodávku a montáž na místo určení – 
váha 10% 

 
Nabídková cena bude uvedena na krycím listu části zakázky 
– viz příloha č.1 ZD 

 
 
 

Požadavky na prokázání splnění 

základní a profesní kvalifikace 

dodavatele: 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění : 
 Základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 

53 zákona 
 Profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu  

§ 54 zákona 
 Technických a kvalifikačních předpokladů ve smyslu 

§ 56 zákona 
 
 

                                                           

1
 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 

2
 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 



 
Požadavek na uvedení kontaktní 

osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.  
viz Krycí list nabídky dle zadávací dokumentace 

Požadavek na písemnou formu 

nabídky (včetně požadavků na 

písemné zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v 
neporušené obálce či jiném obalu. Obálka musí být 
opatřena identifikací zakázky - název zakázky + název 
projektu a nápisem "Neotvírat ! Výběrové řízení- nábytek", 
adresou dodavatele a adresou zadavatele, zároveň 
v elektronické podobě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče.  

Další podmínky pro plnění 

zakázky:* 

Nabídka musí být podána v českém jazyce 
Zadavatel si vyhrazuje práva: 

 zadávací řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit i bez 
udání důvodu uchazečům v souladu s částí 7.4.11 
Příručky OP VK, 

 v průběhu výběrového řízení změnit, upřesnit nebo 
doplnit zadávací podmínky, 

 ověřit, popřípadě požadovat na uchazečích 
upřesnění informací deklarovaných v 
jejich nabídkách, včetně ověření údajů o uchazečích 
a jimi realizovaných veřejných zakázkách a ověření 
údajů deklarovaných uchazeči k prokázání jejich 
kvalifikace, 

 z důvodu archivace dokumentace o průběhu 
výběrového řízení nevracet uchazečům jejich 
nabídky s přiloženými dokumenty prokazujícími 
kvalifikaci, 

 odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud bude 
prokázáno, že uchazeč uvedl do nabídky nepravdivé 
údaje 

Ostatní podmínky viz ZD. 

*nepovinný údaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 

jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
Formulář musí být doplněn informacemi, které musí obsahovat zadávací dokumentace, nebo 

informací o tom, jak může uchazeč zadávací dokumentaci získat. 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www 

stránky ZS. 

Jméno: Eva 

Příjmení: Hüblová 

E-mail: koralek.kladno@volny.cz , 606077053 
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