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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, konkrétně pásma C1 dle pokynu 

zřizovatele MOaP, PZ 2016-04 

 

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

se sídlem: Ostrčilova 10/2557, 702 00 Ostrava 

IČO:61989037  

DIČ: CZ61989037 

 

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na nákup zboží. 

 

Název veřejné zakázky:  

„Dodání elektrického konvektomatu na 20 x GN 2/1, a dvou kusů parních kotlů hranatý 

duplikátor 200 l “ 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu (nejde o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.). 

 

 

I. Identifikační údaje zadavatele 

 

Název zadavatele:  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 organizace 

 

Kontaktní osoby zadavatele: Mgr. Lenka Lednická, ředitelka organizace 

    Ing. Sára Hamová, zástupce ředitele pro ekonomiku 

    Šárka Kaločová, vedoucí školní jídelny 

 

 

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  

 

Veřejná zakázka podle předmětu: veřejná zakázka na dodávky  

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění zakázky je dodání elektrického konvektomatu na 

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

 

Termín dodávky – nejpozději do 22. 12. 2021 včetně fakturace 

 

 

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

nabídkovou cenou. 
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Místo plnění veřejné zakázky:  

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

 

 

III. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci 

 

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na profilu zadavatele  

na adrese www.zsostrcilova.cz 

 

IV. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

lhůta pro podání nabídek končí dnem: 25. 11. 2021 do 11:00 hod 

 

Způsob a místo podání nabídek: 

 

Nabídku lze podat: 

• osobně v pracovních dnech v době od 7:00 – 14:00 hod., (v poslední den lhůty pro podání 

nabídek do 11:00 hod.) v sídle zadavatele, tj. Základní škola a mateřská škola Ostrava, 

Ostrčilova 10, příspěvková organizace, se sídlem Ostrčilova 2557/10, 702 00 Ostrava 

• zaslat doporučeně na adresu zadavatele tak, aby byla dodržena lhůta pro podání 

nabídek, viz výše. 

 

Nabídka musí být podána v neprůhledné obálce, která bude zabezpečena proti neoprávněné 

manipulaci a označena názvem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ „Dodání elektrického 

konvektomatu na 20 x GN 2/1, a dvou kusů parních kotlů hranatý duplikátor 200 l “ 

 

V. Údaje o hodnotících kritériích  

 

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena včetně DPH  

 

 

Případné další informace sdělí: 

Ing. Sára Hamová, telefon: 606 044 136, email: ekonom@zs-ostrcil.cz 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne: 12. 11. 2021 

 

 

 

           ………………………… 

       Vyhotovil: Ing. Sára Hamová 

   zástupce ředitele pro ekonomiku 

 

http://www.zsostrcilova.cz/

