
Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres
Litoměřice
Karla Jeřábka 941,413 01 Roudnice nad Labem

vÝzvA K poDÁNí Nneíory

do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

,,Dodání a instalace nábytku do ředitelny školy"

Zadavatel, Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice, se na
Vás tÍmto obrací s výzvou k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu, zadávanou postupem mimo režim zákona č. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek v platném znění, (dále jen ,,zákon"), v souladu se směrnicí Základní školy
Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, ozadávání veřejných zakázek malého rozsahu.



1. ZADAVATEL

Název zadavatele . Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres
Litoměřice

lČ: 46773614
Sídlo: Karla Jeřábka 941,413 01 Roudnice nad Labem
Zástupce zadavatele. Mgr. Olga Mat'áková

e-mail: olga,matakova@zskjerabka-rce.cz
telefon: 603 804 372

2. DRUH VEŘEJNÉ zAK^zKY

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

3. VYMEZENÍ pŘeouĚTu VEŘEJNÉ zAK Ázl<v

Předmětem této veřejné zakázky je dodání, instalace a doprava nábytku do ředitelny školy.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena vpříloze č.1 této Výzvy
(Tech n ické požadavky).

4. MísTo pLNĚNí vEŘEJNÉ zAK^zKy

Místem plněníveřejné zakázky je budova základní školy na adrese Karla Jeřábka941,
413 01 Roudnice nad Labem.

5. pŘEDpoKlÁonruÁ HoDNoTA vEŘEJNÉ zawÁzxv

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 82.000,- Kč (slovy: osmdesátdva tisíc korun
českých) bez DPH.

6. DoBA REALlzAcE VEŘEJNÉ zAKÁzl<v

Realizace veřejné zakázky je rozdělena dle níže uvedených termínů:

dodávka stolů: 15.8. - 30.8.2019
dodávka skříní: 26. 8. - 5. 1 1. 20''9
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7. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídku uchazeč může zaslat prostřednictvím elektronické pošty na všechny níže uvedené
e-mailové adresy zároveň, nebo v listinné podobě zaslané prostřednictvím České pošty v
zalepené obálce označené ,,neotvírat, výběrové řízení" na adresu školy:

veden i@zs kie ra bka-rce, cz

oIga.matakova@zs kierabka-rce.cz

Základni škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice
Karla Jeřábka 941
413 01 Roudnice nad Labem

8. KVALIFIKACE A zPŮsoB zPRAcoVÁttÍ Nasíoxy

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil níže uvedené doklady, kterými

prokáže kvalifikační předpoklady na plnění předmětu veřejné zakázky,.

a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č.2Yýzvy),

b) prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání,

c) prostá kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku - nesmí být starší
90 dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

9. požADAvEK NA zpRAcovÁt{í NaeíDKovÉ cENy

Účastník zpracuje nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu - Tabulka pro výpočet
nabídkové ceny, která tvoří přílohu č.3 této Yýzvy, ve které účastník nacení všechny
požadované položky.

Nabídka účastníka, který nenacení všechny požadované položky nebo položky nacení
nulou v Tabulce pro výpočet nabídkové ceny, bude vyloučena z důvodu nesplnění
zadávacich podmínek.

1o. HoDNoceNí Nneioex

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabidka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč
bez DPH.

11. LHůTA pRo poDÁtrtí Nneíoex

Konec lhůty pro podání nabídek: 19.7. 2019, 14:00 hodin
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12. pnonlíoxR mísra plrqĚruí

Prohlídka místa plnění není pro plnění předmětu veřejné zakázky ěi zpracování nabídky
nezbytná, z tohoto důvodu není organizována.

a)

b)

c)

d)

e)

D

g)

13.1 P!ÁvA ZADA_VATELE

Zadav atel ne při po uští variantn í řešen í n ab íde k.

ÚOaje uvedené v jednotlivých částech Yýzvy vymezují závazné požadavky
zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit
při zpracování nabídky.

Zadavatelje oprávněn změnit, upřesnit nebo doplnitzadávací podmínky ve lhůtě pro
podání nabídek.

Veškeré dotazy k výběrovému řízení jsou účastníci povinni adresovat na osobu
oprávněnou jednat ve věcech veřejné zakázky uvedenou výše,

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv před
uzavřením smlouvy.

Zadavatelje oprávněn vyžádat si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
předložení originálů ói ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud byly požadovány
a nebyly již ve výběrovém řízení předloženy,

Účastník je povinen dodržet podmínky uvedené v technických podmínkách, které
tvoří přílohu č.1 této Yýzvy. Pokud Výzva včetně příloh obsahuje požadavky nebo
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, zadavatel umožňuje u každé takto vymezené položky
nabídnutí a použití i jiných rovnocenných (tj. kvalitativně a technicky obdobných)
řešení.

14. P_Ř!LoHY VÝZVY

Příloha ě. 1 - Technické požadavky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
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