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Zadávací podmínky pro zpracování nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve spojení s ust. § 6 zákona 

  

Název veřejné zakázky:  
„Dodání elektrického konvektomatu na 20 x GN 2/1, a dvou kusů parních kotlů hranatý duplikátor  

200 l “ 

I. Zadavatel zakázky malého rozsahu 

Název: 
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, 

příspěvková organizace 

Sídlo: Ostrčilova 10/2557, 702 00 Ostrava 

IČ: 61989037 DIČ: CZ61989037  

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo 

účtu: 

1649299339/ 

0800 
 

Osoba oprávněná 

jednat jménem 

zadavatele: 

Mgr. Lenka Lednická, ředitelka školy 

Kontaktní osoby 

zadavatele: 

Mgr. Lenka Lednická, ředitelka školy 

 Ing. Sára Hamová, zástupce ředitele pro ekonomiku 

Šárka Kaločová, vedoucí školní jídelny 

 

 

II. Předmět plnění zakázky 

 

Předmětem plnění zakázky dodání elektrického konvektomatu na 20 x GN 2/1, a dvou kusů 

parních kotlů hranatý duplikátor 200 l 

 

 

 

 

III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 000 000,- Kč vč. DPH, která je nejvyšší 

přípustnou nabídkovou cenou. 

 

IV. Místo a doba plnění zakázky 

 

Místo plnění:   

 Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, 

 budova školní jídelny. 

 

Doba plnění: 

Nejpozději do 22. 12. 2021 včetně fakturace 
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V. Požadavky zadavatele na nabídku 

 

Prokázání kvalifikačních předpokladů: 

Uchazeč prokáže svou kvalifikaci předložením následujících dokumentů:  

a) oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky, 

b) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) či výpis z jiné obdobné 

evidence (pokud je v ní uchazeč zapsán), výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů 

vzhledem ke dni podání nabídky, 

 

Vítězný uchazeč je před podpisem smlouvy povinen předat zadavateli originály nebo úředně 

ověřené kopie těchto dokumentů. 

Oprávnění k podnikání vyjma oprávnění k podnikání v oblasti ubytování a stravování může 

poskytovatel prokázat prostřednictvím subdodavatele. 

 

Povinné součásti nabídky: 

Uchazeč dále předloží následující dokumenty podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 

nebo za uchazeče: 

a) čestné prohlášení o splnění zadávacích podmínek stanovených touto dokumentací (lze 

využít čestné prohlášení, které je přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek),   

b) návrh smlouvy ve znění přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek. Změny vzoru 

smlouvy se nepřipouští, v návrhu smlouvy uchazeč pouze doplní potřebné údaje. 

V případě, že uchazeč neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů nebo nedodá výše 

uvedené součásti nabídky, bude jeho nabídka ze zadávacího řízení vyřazena. 

 

 

 

VI. Nabídková cena, obchodní a platební podmínky 

 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady. 

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 těchto 

zadávacích podmínek. 

 

 

VII. Lhůta, prohlídka a způsob podání nabídky 

 

Lhůta pro podání nabídky:    

 

Začíná běžet: 15. 11. 2021 od 11:00 hod 

Končí:   25. 11. 2021 v 11:00 hod 
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Způsob podání nabídky: 

 

Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém jazyce v uzavřené obálce označené 

nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ „Dodání elektrického konvektomatu na 20 

x GN 2/1, a dvou kusů parních kotlů hranatý duplikátor 200 l “ 

 

 

 

 

VIII. Způsob hodnocení nabídek 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria: 

- nejnižší nabídkové ceny včetně DPH 

 

 

 

IX. Další podmínky 

 

Nabídka musí být zpracována a předložena podle těchto zadávacích podmínek. 

Nabídky, které budou s tímto v rozporu, budou z výběrového řízení vyřazeny. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku kdykoliv v jejím průběhu až do uzavření 

smlouvy, a to bez udání důvodů, a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 

Zadavatel je oprávněn změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu lhůty pro podání 

nabídek. 

Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním 

nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v 

rámci zadávacího řízení. 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne: 12. 11. 2021                                    Vyhotovil: Ing. Sára Hamová 

 

 

 


