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         V Praze, dne  6.5.2020    

……….. 

 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávku tří pylonových tabulí 

 

 

 

Výzva je vyhlášena v souladu  příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, (dále jen Zákon). 

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky je 75 000Kč bez DPH. Nabídková cena uchazeče nemůže být vyšší než  

91 000 Kč s DPH  

 

Identifikační údaje zadavatele  

 

Zadavatel Název  Základní škola a Střední šklola Praha 4, 

Kupeckého 576 

Sídlo Kupeckéhoi 576/17, 149 00  Praha 11 

IČO  48135411 

Bankovní spojení   

Zastoupený PhDr. Karlem Kaprálkem 

Kontaktní údaje pro dodatečné 

informace a zadávací 

dokumentaci  

Kontaktní údaje  PhDr. Karel Kaprálek 

Telefon  +420 272 950 889 

Fax  

E-mail karel.kaprálek@modraskola.cz 

 

 

1. Předmět veřejné zakázky 

Jedná se o dodávku pylonových tabulí 

Požadované parametry: 

 Rozměr tabule střední části 200 x 120 cm  

 Křídla 100 x 120 cm popisovatelná křídou zelená 

 Střední část keramická , matná pro projekci  

 Pylonový pojezd výška 290 cm  

 Polička po celé délce střední části  

 Sendvičová konstrukce  

 Záruka na povrch tabule 25 let  

 Hliníková konstrukce pylonu i rámu tabule  
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2.  Doba a místo plnění veřejné zakázky  

 

Doba plnění  Realizace zakázky bude zahájena podpisem smlouvy a 

ukončena spolu s její realizací  

Místo plnění  v místě zadavatele  

 

3. Obsah nabídky  

Nabídka musí být předložena v českém jazyce a  bude obsahovat zejména:  

  

a) Krycí list nabídky 

b) Doklady k prokázání splnění kvalifikace – platný výpis z Obchodního rejstříku 

c) Nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH). Nabídková 

cena s DPH bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu není 

možné překročit. 

d) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Návrh 

smlouvy bude obsahovat vedle předmětu smlouvy zejména platební, obchodní a 

jiné podmínky plnění předmětu veřejné zakázky, dále ustanovení: 

„Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v Registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí ZŠ a SŠ Praha 4, Kupeckého 

576“ 

e) Právní vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí platným právním řádem ČR. 

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena  do 22. 5. 2020 do 12.00 hodin. 

Nabídku, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace, zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací je 

uchazeč povinen podat písemně, v listinné podobě  v jednom vyhotovení, osobně, nebo poštou na adresu 

zadavatele,  popřípadě je možné  zaslat  nabídku  se všemi náležitostmi e-mailem.  

  

 

           5. Hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Jediným kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší 

nabídková cena s DPH, přičemž nabídkovou cenu nelze překročit. 

 

 

          6. Ostatní  informace 

 

Dodavatel může požádat o dodatečné informace.  Informace mohou být zaslány e-mailem. Zadavatel si 

vyhrazuje právo odpovědět tazateli a zaslat žádost vč. odpovědi ostatním dodavatelům, kteří požádali o zadávací 

dokumentaci. 



 

Zadavatel si vyhrazuje právo: odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, 

nevracet podané nabídky a vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky, stanovené 

ve výzvě. Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o 

smlouvě a upřesnit její konečné znění. 

 

 

 

 

Příloha: 

 

Krycí list nabídky 

 

 

 

                                              PhDr. Karel Kaprálek 

 

                                          ředitel školy 

 
 

 

      


