Výzva k podání nabídek,
na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016, o zadávání
veřejných zakázek
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):

Nákup učebnic a pracovních sešitů
Nákup učebnic a pracovních sešitů dle specifikace

Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

Zahájení: 16. 5. 2022

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je nákup učebnic a pracovních sešitů dle přílohy č. 1 této výzvy.
Poptáváno je zboží nové, bez předchozího použití,
990.077,- Kč včetně DPH, 891.069,-Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč:

Datum 16. 5. 2022
Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ
Komenského 420, Mníšek pod Brdy, 252 10
Mgr. Michaela Pažoutová
318 592 254, 775 602 008
pazoutova.michaela@zsmnisek.cz
47005203
Mgr. Michaela Pažoutová
318 592 254, 775 602 008
pazoutova.michaela@zsmnisek.cz

Ukončení: 30. 5. 2022 v 12.00hod.

Uvedená cena je nejvyšší doporučená. V nabídkové ceně
uchazeče musí být zahrnuty veškeré náklady spojené
s kompletní realizací předmětu zakázky – dodávka zboží do
místa převzetí plnění (včetně donášky do 1. patra)
Typ zakázky:

Zakázka malého rozsahu. Tato veřejná zakázka na dodávky
se neřídí zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.
Zadavatel používá zákon pouze jako podpůrnou normu.

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky:

Harmonogram
 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 5.
2022 v 12.00 hodin včetně, nabídky dodané
po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou
dále hodnoceny.
 Výběr dodavatele bude realizován a písemné
oznámení o výsledku bude doručeno všem
uchazečům nejpozději do 31. 5. 2022.
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Místa dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:
Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

 Zboží bude dodáno do sídla zadavatele
nejpozději do 18. 8.2022 na určené místo.
Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné
podobě na adresu zadavatele: adresa školy: Základní škola
Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ, Komenského 420,
Mníšek pod Brdy, 252 10.
Jediným hodnotícím kritériem bude cena nabídky. Jako
vítězná bude vybrána nabídka uchazeče, který nabídne
nejnižší cenu a kompletní dodávku dle přílohy č. 1
 Kopii dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis z
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí
být starší 90 dnů.
Pokud tak bude zadavatel požadovat, je vybraný účastník, se
kterým má být uzavřena smlouva, povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie výše
uvedených dokladů, přičemž nesplnění této povinnosti se považuje
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
příslušných ustanovení ZZVZ.
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky,
její telefon a e-mailovou adresu.

Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné
formě. Požadavek na písemnou formu je považován za
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou
zadavatele a dodavatele a nápisem „NEOTVÍRAT –
výběrové řízení na nákup učebnic a pracovních sešitů“.
Všechny listy nabídky (kromě smlouvy) musí být pevně
svázány v jednom celku. Každé vyhotovení smlouvy bude
dodáno v odděleném svazku.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí
obsahovat:
 Vyplněný Krycí list nabídky (viz příloha 2 této
výzvy), který bude obsahovat
 Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo,
IČ, DIČ, statutární orgán, kontaktní osoba,
kontaktní e-mail, telefon, webové stránky
 Obsah nabídky se musí shodovat s obsahem poptávky
 Nabídková cena včetně DPH v české měně za každou
položku zvlášť a celková cena.

2

Další podmínky pro plnění
zakázky:

 Vyplněnou Kupní smlouvu ve dvou vyhotoveních
podepsanou oprávněnou osobou jednat jménem
uchazeče (viz příloha č.3 této výzvy)
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání
důvodu
Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí.
Zadavatel požaduje fakturaci dodávky zvlášť po jednotlivých
položkách dle detailního popisu dodávky.

Příloha č.1 – Detailní popis dodávky - seznam učebnic a pracovních sešitů (vč. nakladatelství,
případně číslo edice)
Příloha č.2 – Krycí list nabídky
Příloha č.3 – Kupní smlouva

Digitálně podepsal
Mgr
Mgr Michaela
Michaela Pažoutová
Datum: 2022.05.16
12:27:13 +02'00'
Pažoutová
……………………………….

Mgr. Michaela Pažoutová
ředitelka školy
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