
 

 

Výzva k předložení nabídky 

 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,   

ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

  1.   Identifikační údaje zadavatele: 
 

 1.1 Zadavatel  
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 
Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava 
IČ: 00842761 
Bankovní spojení: 8036761/0100, KB a.s., Ostrava 
 

  

 1.2  Kontaktní osoba,  

telefon, e-mail: 

 
Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy 
Tel.: 596 11 88 77 
E-mail : lvasevic@email.cz 
 

    

2. Předpokládaná hodnota  

veřejné zakázky: 
 

 
470 000,-- Kč včetně DPH 

3. Název akce: 

 

  
 
 „Dodávka šatních skříněk“ 
 

4. Předmět zakázky: 

  
Druh zakázky: dodávka 
 

Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka 50 ks šatních trojskříněk a 3 ks šatních 
dvojskříněk pro studenty MGO dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2. 

Součástí dodávky je rovněž doprava a složení skříněk za první uzamykatelné dveře budovy 
MGO. 

Seznam příloh: 

Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy (příloha č. 1) 

Technická specifikace včetně položkového rozpočtu (příloha č. 2)  

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 3) 

Ilustrační foto požadované šatní skříňky (příloha č. 4) 

 

Přílohy budou uchazečům poskytnuty elektronicky po jejich předchozí žádosti zaslané e-mailem 
na kontaktní adresu: janeckova@mgo.cz. 

 Přílohy lze získat i na webových stránkách Matičního gymnázia: http://www.mgo.cz, záložka 
Veřejné zakázky. 

 

5. Termín prohlídky staveniště a forma přijímání nabídek: 
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       -     datum vyhlášení zakázky: 28. 4. 2017  
       -     začátek lhůty pro podávání nabídek: 2. 5. 2017 od  8,00 hod.  
       -     konec lhůty pro podávání nabídek:   10. 5. 2017 do 12,00 hod.  
       -     doručení poštou nebo osobně (pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod.) na adresu       
             zadavatele uvedenou v bodě 1.1 
  Bližší informace -  Marie Janečková, ekonomka školy, tel.: 596 116 238 
 

6. Místo plnění: 

  
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava 
 

7.   Jiné požadavky:  

 Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, v členění: cena bez 
DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady a poplatky 
spojené s realizací předmětu plnění zakázky. Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude 
oceněný položkový rozpočet, ve kterém uchazeč závazně dodrží členění jednotlivých položek  
(viz příloha č. 2). 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. 
Písemná žádost musí být doručena na e-mail janeckova@mgo.cz nejpozději 3 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání cenových nabídek. 

 

8. Hodnotící kritéria:  

  
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Při 
hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše včetně DPH, uvedená v návrhu 
smlouvy (váha 100%) po splnění všech formálních i věcných podmínek této výzvy včetně 
zadávací dokumentace. Hodnocení nabídek bude provedeno na základě seřazení nabídek 
vzestupně. Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
V případě účasti zahraničního dodavatele, bude jeho cena navýšena o DPH hrazené 
zadavatelem a tato bude jako konečná cena hodnocena. 
 

9. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele a 

ostatní požadavky 
  

1. Základní kvalifikační předpoklady: 
    - základní způsobilost se prokazuje čestným prohlášením (uchazeč může využít vzor, který 
       je přílohou č. 3 této výzvy) podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče 
 
2. Profesní kvalifikační předpoklady: 
    - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,     
      pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní ke dni podání nabídky                                                                                                                                     
    - výpis z živnost. rejstříku nebo živnost. list v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky                                                                                                                                     
    - výše uvedené doklady lze nahradit Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne    
      starším 90 dní ke dni podání nabídky 
Doklady, které se týkají  profesních kvalifikačních předpokladů, mohou být doloženy v kopiích. 
Originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.     
 
3. Technické kvalifikační předpoklady: 
    - seznam významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem s          
      uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a kontaktních údajů na objednatele. Z tohoto       

 seznamu musí být zřejmé provedení nejméně 2 zakázek s obdobným předmětem plnění   
a s minimálním finančním nákladem 200 tis. bez DPH za jednu zakázku. 
  

10. Datum vyhodnocování nabídek: 

  
pravděpodobně 11. 5. 2017 
 

mailto:janeckova@mgo.cz


 3 

11. Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

  
Uchazeč  v krycím listu  nabídky uvede osobu oprávněnou jednat ve věci zakázky, její telefon a  
e-mailovou adresu. 
 

12. Termín plnění: 

 do 15. 8. 2017 
 

13. Požadavek na formu podávané nabídky: 

  

 Nabídka musí být doručena v písemné podobě a zpracována v českém jazyce. Uchazeč doručí  
nabídku poštou nebo osobně na adresu zadavatele uvedenou v části 1.1. 
Nabídka musí být v řádně uzavřené obálce zřetelně označené názvem: Veřejná zakázka  
„Dodávka šatních skříněk“ a údajem „NEOTEVÍRAT“. Dále musí obal obsahovat název a 
sídlo uchazeče a zadavatele. 
Zadavatel doporučuje uchazeči jednotlivé listy očíslovat a pevně svázat. 
 
 Zadavatel doporučuje uchazeči strukturovat svou nabídku následovně: 
• Krycí list nabídky 
• Návrh Kupní smlouvy + Technická specifikace včetně položkového rozpočtu - Příloha č.1 a   
Příloha č. 2 
• Doklady k prokázání splnění základní kvalifikace dodavatele – Příloha č. 3 
• Doklady k prokázání splnění profesní kvalifikace dodavatele 
• Doklady k prokázání splnění technické profesní kvalifikace dodavatele 
 
V Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 1) doplní uchazeč tyto údaje: identifikační údaje 
zhotovitele, kupní cenu, kontaktní údaje prodávajícího pro případ oznámení vad a reklamace, 
místo a datum podpisu smlouvy, razítko a podpis oprávněné osoby. Pokud návrh smlouvy 
podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. 
 
Nedílnou součástí nabídky uchazeče bude oceněný položkový rozpočet, ve kterém uchazeč 
závazně dodrží členění jednotlivých položek dle uvedené specifikace  (Příloha č. 2). 
Nabídka uchazeče nesmí být v rozporu s návrhem kupní smlouvy předložené zadavatelem.  
 

14. Další podmínky:  

  
Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 150 dní.  
Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na předmět nabídky.  
Uchazeči nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.  
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku. 
Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit zadání veřejné zakázky před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek. Změna nebo doplnění v zadávací dokumentaci podmínek bude uveřejněna 
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna 
nebo doplněna. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

V roce 2016 jsme již zakoupili 55 ks šatních trojskříněk (viz ilustrační foto) a z tohoto 
důvodu požadujeme dodání zcela totožných šatních skříněk. Prohlídku již pořízených 
skříněk umožníme uchazečům od 2. 5. 2017 do 5. 5. 2017 v době od 7,00 – 20,00 hod. 
v budově Matičního gymnázia, Ostrava, p.o. 
 

           Příloha č. 1:  Obchodní podmínky - Návrh kupní smlouvy  
           Příloha č. 2: Technická specifikace včetně položkového rozpočtu  
           Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
           Příloha č. 4: Ilustrační foto požadované šatní skříňky 
 

 

          V Ostravě dne 28. 4. 2017                                                   Mgr. Ladislav Vasevič  
               ředitel školy 


