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Název/obchodní firma dodavatele:  

sídlo dodavatele:  

IČO dodavatele:  

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY 

I. Identifikační údaje zadavatele 

1.1. Základní údaje o zadavateli 

Název zadavatele Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 

Sídlo zadavatele Ružinovská 2017/20, Praha 4 - Krč, 142 00 

IČO zadavatele 60446161 

Adresa profilu zadavatele www.ruzinovska.cz 

Osoba oprávněná 

zastupovat zadavatele 

Mgr. Milan Záruba, Hana Šablová 

ID datové schránky 6d2ysnt 

 

1.2. Kontaktní osoby zadavatele 

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého 

rozsahu je Hana Šablová e-mail: skola@ruzinovska.cz Kontaktní osoba zajišťuje veškerou 

komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné 

pověřené osoby zadavatele). 

 

Zadavatel: 

Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 

Ružinovská 2017/20, Praha 4 - Krč, PSČ 142 00,  

IČO: 60446161 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu: 

„Mobiliář - Venkovní odborná učebna“ 

 

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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II. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je Mobiliář pro Venkovní odbornou učebnu. 

Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v přílohách této výzvy. 

Předpokládaná maximální nepřekročitelná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí  

285 300 Kč bez DPH. 

III. Místo a termín/doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Místem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017, 

se sídlem Ružinovská 2017/20, 142 00 Praha 4 - Krč. 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 25. 11. 2019 Skutečný termín uzavření smlouvy se 

může změnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu. 

Doba plnění: do 31. 12. 2019. 

Informace o prohlídce místa plnění 

S ohledem na charakter veřejné zakázky, nebude zadavatel organizovat prohlídku místa 

plnění.  

IV. Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky 

Kvalifikace 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který: 

a) splní základní způsobilost a  

b) splní profesní způsobilost. 

Základní způsobilost 

Způsobilým je dodavatel, který: Způsob prokázání splnění 

a) 

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech 

před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; 

k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;  

jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku 

splňovat tato právnická osoba a zároveň každý 

člen statutárního orgánu. Je-li členem 

Prohlášení dodavatele, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu. 
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Způsobilým je dodavatel, který: Způsob prokázání splnění 

statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí podmínku splňovat tato právnická 

osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby a osoba zastupující tuto 

právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele; 

podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat 

tato právnická osoba a vedoucí pobočky 

závodu; 

podává-li nabídku pobočka závodu české 

právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat 

tato právnická osoba, každý člen statutárního 

orgánu této právnické osoby, osoba zastupující 

tuto právnickou osobu v statutárním orgánu 

dodavatele a vedoucí pobočky závodu; 

b) 

nemá v České republice ani v zemi svého sídla 

v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek; 
Prohlášení dodavatele, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu. 

c) 

nemá v České republice ani v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění; 

Prohlášení dodavatele, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu. 

d) 

nemá v České republice ani v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti; 

Prohlášení dodavatele, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu. 

e) 

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno 

rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 

nařízena nucená správa podle jiného právního 

předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele. 

Prohlášení dodavatele, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění tohoto 

kvalifikačního předpokladu. 
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K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který 

je přílohou č. 2 této výzvy. 

Profesní způsobilost 

Zadavatel požaduje: Způsob prokázání splnění 

a) 

předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo 

jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 

předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

doklad nemusí dodavatel předložit, pokud 

právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou 

profesní způsobilost nevyžadují; 

Výpis z obchodního rejstříku či jiné 

obdobné evidence. 

b) 

předložení dokladu, že je dodavatel oprávněn 

podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy 

takové oprávnění vyžadují; 

Platné oprávnění k podnikání. 

Dodavatel předloží výpisy 

z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 

písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a/nebo živnostenské listy, resp. jiná 

oprávnění k podnikání v oboru. 

Zadavatel uzná za průkaz 

podnikatelského oprávnění 

v požadovaném oboru rovněž výpis 

z živnostenského rejstříku nebo 

živnostenský list či listy dokládající 

oprávnění dodavatele k podnikání v oboru 

(či oborech), který bude zadavatelem 

požadovanému oboru obsahově odpovídat 

(jedná se zejména o živnostenské listy 

vydané za dříve platné právní úpravy). 

Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem 

dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být 

v takovém případě součástí nabídky.  

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady 

předloženými v prostých kopiích.  
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Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní zadávacího řízení a který byl vybrán 

k uzavření smlouvy) je povinen zadavateli na jeho žádost předložit originály nebo úředně 

ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Nepředložení požadovaných dokumentů 

vybraným dodavatelem se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy. 

Vybraný dodavatel bude k případnému předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů prokazujících splnění kvalifikace vyzván zadavatelem prostřednictvím datové 

schránky a v případě, že ji vybraný dodavatel nemá zřízenu, jinou písemnou formou (e-mail, 

dopis). Přijetí této žádosti je dodavatel povinen zadavateli bezodkladně po jejím přijetí 

potvrdit. V případě, že do pěti (5) pracovních dnů (nebude-li stanovena lhůta delší) od 

potvrzení přijetí žádosti vybraný dodavatel výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje 

zadavatel tuto skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 122 odst. 5 ZZVZ a vyzve k uzavření smlouvy dodavatele druhého, resp. 

dalšího v pořadí. V případě, že žádost zadavatele bude odeslána e-mailovou zprávou, 

považuje se za potvrzení přijetí e-mailové zprávy dodavatelem i doručení automaticky 

generované zprávy poštovního serveru o doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky 

dodavatele zadavateli. 

V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého 

jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady 

ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze předkládat 

rovněž v latinském jazyce. 

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované kvalifikace předložením dokladu 

o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro 

místní rozvoj dle § 226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

nahrazuje doklady požadované zadavatelem k prokázání základní způsobilosti v plném 

rozsahu a doklady požadované zadavatelem k prokázání profesní způsobilosti pouze v tom 

rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění 

kritérií profesní způsobilosti požadované zadavatelem v této výzvě k předložení cenové 

nabídky.  

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované kvalifikace platným certifikátem 

vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že 

dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Nabídka dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a touto výzvou 

k předložení cenové nabídky požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být 

zadavatelem vyřazena ze zadávacího řízení. 

V. Obchodní a platební podmínky 

Dodavatel je povinen podat návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu. 
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Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou 

prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží účastník toto 

oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.  

Dodavatel doplní příslušné údaje do návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 výzvy, přičemž 

není oprávněn činit jiné změny či doplnění návrhu smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou 

výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele.  

Dodavatel je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně 

dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně 

určité. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem) 

jsou dodavatelé oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu zhotovitele 

(tj. nahrazení např. zkratky „zhotovitel“ zkratkou „zhotovitelé“), a tomu odpovídající slovní 

tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy. 

VI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková 

cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění: 

 

cena bez DPH ………………… Kč 

DPH …………………  Kč 

cena celkem včetně DPH                                      …………………. Kč  

(slovy: …………………….………………..….. korun českých)  

 

Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách 

uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné 

zakázky malého rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky 

a náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu, není-li ve výzvě k předložení cenové nabídky výslovně stanoveno 

jinak.  
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VII. Kritéria hodnocení nabídek včetně stanovení pravidel hodnocení 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria hodnocení nejnižší 

nabídková cena. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky 

malého rozsahu v Kč bez DPH stanovená dodavatelem. Jako nejvýhodnější nabídka bude 

hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.  

 

VIII. Způsob a místo pro podání nabídek; lhůta pro podání nabídek 

Nabídka musí být podána elektronicky nebo písemně v listinné formě a podepsána osobou 

oprávněnou zastupovat dodavatele. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, tj. „Mobiliář - 

Venkovní odborná učebna“. Na obálce musí také být uvedeny identifikační údaje dodavatele. 

Dodavatel je povinen doručit nabídku dle výše uvedeného na emailovou adresu: 

skola@ruzinovska.cz 

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 1. 11. 2019 do 15:00 hodin. 

 

IX. Vysvětlení výzvy k předložení cenové nabídky 

Dodavatelé mají v případě nejasností možnost požádat zadavatele o písemné vysvětlení 

výzvy k předložení cenové nabídky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena 

nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.  

Žádosti o vysvětlení výzvy k předložení cenové nabídky mohou dodavatelé v písemné 

formě zasílat prostřednictvím e-mailu či datové schránky uvedené v článku I. odst. 1. 1. této 

výzvy. V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace 

o tom, ke které veřejné zakázce malého rozsahu se žádost vztahuje. Zadavatel ve lhůtě dle 

předchozího odstavce odešle vysvětlení a případné související dokumenty, vč. přesného 

znění žádosti, všem dodavatelům, kterým byla výzva k předložení cenové nabídky zaslána, 

a to prostřednictvím datové schránky, příp. jinou formou, nemá-li dodavatel datovou 

schránku zřízenu. V případě zahájení zadávacího řízení zveřejněním výzvy k předložení 

cenové nabídky na profilu zadavatele, uveřejní tamtéž vysvětlení výzvy k předložení cenové 

nabídky. 
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X. Ostatní informace 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky malého rozsahu bez udání 

důvodů. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti při zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu. 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy 

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 

Příloha č. 3 – Výkaz výměr  

Příloha č. 4 – Výkresy mobiliář 

 

V Praze dne 25. 10. 2019  

 

 ____________________________ 

                                                                                   Mgr. Milan Záruba 

ředitel zadávajícího školského zařízení 
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