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Výzva k podání nabídek 

 
  

  

  

Název zakázky: Nábytek do kabinetů pedagogů 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

 

Dodávka nábytku do kabinetů pedagogů 

Datum vyhlášení zakázky:  

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková 

organizace 

Sídlo zadavatele: Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

 

596243134 

sekretariat@chrustova.eu 

 

IČ zadavatele: 70995427 

DIČ zadavatele: 388-70995427 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

 

596243134 

sekretariat@chrustova.eu 

 

 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

 

Zahájení                                  Ukončení 

24.8.2021                     10.9.2021 

Popis předmětu zakázky: Psací stůl 72x140x70 - světlý buk – 12 ks 

Box s koly 65x40x48, 4 zásuvky + zámek, světlý buk – 13 ks 

Skříň se skly 160x80x44 + zámek na dolních dvířkách - světlý 

buk – 12 ks 

Nadstavec nad skříň 30x80x44, bez zámku, světlý buk – 12 ks 

Skříň 160x80x44 + zámek (učitelská knihovna), světlý buk - 4 ks 

Kancelářská židle čalouněná s pístem – 12 ks 

Konferenční stůl, světlý buk – 1 ks 

Křeslo ke konferenčnímu stolu – 4 ks 

Nástěnka v rámu 90/120 – 12 ks 

Vestavěná skříň, světlý buk: v 175+65 x š 136 x h 44 – 4 ks 

Vynáška, ustavení a montáž 

 

Záruka: Minimálně 24 měsíců.  

Servis je poskytován výrobcem zařízení na místě.  

Zahájení opravy nejpozději následující pracovní den po  

nahlášení závady v místě instalace s odstraněním závady  

neprodleně. 
 

 

 

Předpokládaná hodnota 

381 000,00 Kč s DPH 
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zakázky v Kč: 

Typ zakázky: Zakázka malého rozsahu - Tato veřejná zakázka na 

dodávky se neřídí podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky: 

Harmonogram  

 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 

10.9.2021, nabídky dodané po tomto termínu 

budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. 

 Výběr dodavatele bude realizován a písemné 

oznámení o výsledku bude doručeno všem 

uchazečům do 17.9.2021 

 Smlouva bude podepsána do 15 dnů ode dne 

výběru dodavatele. 

 Zboží bude dodáno do sídla zadavatele do 

31.10.2021. 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Nabídky budou doručeny datovou schránkou, poštou nebo 

osobně v listinné podobě na adresu zadavatele: Chrustova 

1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

Hodnotící kritéria: Každá nabídka bude bodově ohodnocena v rozmezí 0 – 100 

bodů. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, která získá 

nejvyšší počet bodů. 

 

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií a vah: 

 

Nabídková cena 100% (za toto kritérium lze získat max. 

100 bodů) 

Hodnotí se výše nabídkové ceny s DPH v Kč. 

Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. 

Bodové ohodnocení bude přiděleno podle vzorce 

počet bodů = 100% nejnižší nabídka uchazeče, při splnění 

požadovaných podmínek. 
 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a profesní 

kvalifikace dodavatele na 

základě zadávací 

dokumentace: 

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 

pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 

vyžaduje. 

Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky malého rozsahu. 

Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo 

osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje, nezbytnou pro plnění veřejné zakázky dle 

zvláštních právních předpisů. 

 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Ano - uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve 

věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 
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Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

 

Krycí list nabídky s nabídkovou cenou podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou na 

krycím listě nabídky a nabídkovou cenou uvedenou 

v návrhu smlouvy je prioritním dokumentem návrh 

smlouvy. 

 

Návrh smlouvy zpracovaný včetně příloh tvořící její 

nedílnou součást, podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za účastníka. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace. 

 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit kontrolu: 

 

 

Po dobu 10 let. 
 

 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání 

důvodu  

Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. 

 

 

 

 

 


