
 
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace, 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 427, 
Porubská 832/12, Poruba,  708 00 Ostrava 

 

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH 

„ Výběrové řízení – učebna F a CH“ 
 
 

I. Zadavatel:  

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace 
se sídlem Porubská 832/12, Poruba, 708 00 Ostrava 
zastoupená Mgr. Hanou Petrovou, ředitelkou školy 
IČ:   70984743 
DIČ:  CZ70984743, neplátce DPH 
Tel..:  596 911 496 
E-mail: reditel@zsporubska.cz 

 
 
II. Předmět plnění:  

Předmětem zakázky je vybavení učebny F a CH nábytkem a vybavením v objektu 
Základní školy, Ostrava-Poruba, Porubská 832. 
 
1. Z rozpočtu projektu Podpora přírodovědného vzdělávání na Porubské 832: 

 Židle žákovská       31 ks 
 Skříňová sestava policová, plná dvířka   5 ks 
 Skříňová sestava policová, poloprosklená   2 ks 
 Skříňová sestava - horní skříňky    1 sada 
 Badatelský stůl žákovský     15 ks 
 Demonstrační pult 2dílný     1 ks 
 Demonstrační pult výsuvný     1 ks 
 Generální klíč pro otevírání všech zámků   2 ks 
 Doprava, vynáška do 3.NP, montáž    1 ks (poměrná část) 
 

2. Z rozpočtu školy ZŠ Porubská 832: 
 Obložení       1 ks 
 Dřezová zóna       1 ks 
 Rozvody vody a odpadu do nových dřezů a baterií  1 ks 
 Doprava, vynáška do 3.NP, montáž    1 ks (poměrná část) 

 
 
III. Doba a místo plnění:  

Dodání do  (předpoklad):   do 31.7.2020 
 
V případě prodlení subjektu s plněním bude účtována ze strany zadavatele smluvní 
pokuta ve výši 0,1% z ceny plnění za každý i započatý den prodlení. 
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Místo plnění zakázky: objekt Základní školy Ostrava-Poruba, Porubská 832, Porubská 
832/12, Poruba, Ostrava-Poruba 
 
Prohlídka možná 29.05.2020 od 10:00 – sraz na vrátnici školy (nutné se dopředu 
nahlásit). 
 
 

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace: 

1. Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 

 kopii příslušného oprávnění k podnikání – kopií živnostenského listu či výpisem 
z živnostenského rejstříku (doloží právnické i fyzické osoby) 

 kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něho subjekt zapsán (ne starší než 3 
měsíce).  

2. Podá-li nabídku více subjektů společně, nebo společnost, která nemá právní osobnost, 
prokáže kvalifikaci každý z nich v rozsahu uvedeném v bodu 1) tohoto článku. 

 

Vybraný subjekt bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů 
před podpisem smlouvy. 

 
 
V. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny: 
        
Hlavní podmínky financování a platební podmínky 

1. Zálohy na platby nebudou sjednány. 

2. Další požadavky zadavatele na hlavní podmínky financování a platební podmínky jsou   
obsaženy v návrhu smlouvy  (příloha č. 1). 

 

3. Nabídková cena je cenou smluvní. 
 

4. Nabídková cena za celé dílo bude zpracována v rozsahu bodu II. výzvy a musí 
obsahovat veškeré náklady spojené s přípravou a realizací předmětu plnění.  

 
5. Nabídková cena bude uvedena v KRYCÍM LISTU (příloha č. 2)a tato cena bude 

považována za cenu maximální. 
 

6. Celková cena bude uvedena v české měně a členění - bez DPH, DPH a včetně DPH. 
 

7. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení zadavateli. 
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VI.     Způsob posuzování nabídek: 
 
Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy, budou posuzovány dle ekonomické 
výhodnosti, přičemž jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH a možnost 
náhradního plnění. 
 
 
VII.   Termín a místo podání nabídek: 
 
Nabídka musí být doručena nejpozději do 15. 06. 2020 do 12:00hod na adresu Základní škola, 
Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace, nebo osobně do kanceláře školy a to do 
15. 06. 2020 do 12:00 v zalepené obálce.  
 
Zalepená obálka s nabídkou musí být označena následujícím způsobem: 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení – učebna F a CH.“ 
 
Obálky budou otevřeny dne 15. 6. 2020 v 13:00 hodin. 
 
 
VIII.  Vysvětlení zadávacích podmínek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace  
 

1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích  
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel 
poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle či uveřejní vysvětlení zadávacích 
podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 
žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení 
poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet. 

2. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle odst. 1, 
uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným 
způsobem, jakým uveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení v otevřené výzvě. 

3.  Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo 
doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací 
dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako 
zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. 

4. Pokud to povaha doplnění nebo změna zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel 
současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo 
doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků 
výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání 
změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 
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IX. Obsah nabídky a specifikace poddodavatele: 

1. Dále popsané požadavky považuje zadavatel za nedílnou součást zadávacích podmínek, 
jejichž nesplnění ze strany dodavatele (účastníka) bude posuzováno jako nesplnění 
zadávacích podmínek s důsledky vyplývajícími ze zákona. 

2. Dodavatel (účastník) ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – přílohy č. 
2 Krycí list 

3. Dodavatel (účastník) ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou 
jednat jménem či za dodavatele (účastníka) a to stanoveným způsobem. Oprávnění 
k podpisu včetně jeho způsobu dokládá účastník příslušným oprávněním (např.Výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc.). Do návrhu smlouvy budou dodavatelem (účastníkem) 
zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo jiných 
dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro dodavatele 
(účastníka) závazné a dodavatel (účastník) není oprávněn je měnit, pokud není v této 
zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od 
údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (účastníka). V případě rozporů je pak vždy 
rozhodující písemný návrh smlouvy. Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství. 

4. Zadavatel stanovuje minimální záruku na 24  měsíců. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vč. všech případných dodatků bude 
uvedena v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
 
X.     Práva zadavatele: 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.  
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit před výběrem nejvhodnější 
nabídky. 
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 
popřípadě upřesnit, informace deklarované účastníky v nabídkách. 
Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude 
předložena v souladu s výše uvedenými podmínkami výzvy. 
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Postup zadavatele po vyloučení vybraného dodavatele: 
Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy 
dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledků původního hodnocení 
nabídek.  Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného 
dodavatele. Jedná se možnost zadavatele, nikoli o povinnost. 
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím 
způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby je nebylo možno rozložit 
na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).   
 
 
 
XI. Kontaktní osoba:  
 
Mgr. Hana Petrová, reditel@zsporubska.cz, 730 156 733 
 
 
 
 
V Ostravě-Porubě dne 25.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Hana Petrová, ředitelka 
 
 

Přílohy: 
1. Návrh kupní smlouvy 
2. Krycí list nabídky 
3. Položkový rozpočet vč. specifikace předmětu zakázky 
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