
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

 

 pro zakázku malého rozsahu na dodávku 

 

dle VP č. 15/2016, ve znění č. 9/2018 

 

 

 

Název zakázky: 

 

„Učebnice 2021“ 
 

 

 

 
 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

 

Název:    Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5   

IČ:     47858354        

Sídlo zadavatele:                  Velká Dlážka 5 

                                               Přerov, Přerov I – Město, 750 02 

                            

Statut. zástup. zadavatele:  Mgr. Martin Černý, ředitel školy  

 

web zadavatele:   www.zsvd.cz   e-mail:  skola@zsvd.cz  

 

Kontaktní osoba:   Jarmila Vrbová, ekonomka    

Telefon:    581225111, 731128147     

E-mail:    jarmila.vrbova@zsvd.cz 

 

Zasílací adresa:   dtto sídlo zadavatele   

    

 

 

 

http://www.zsvd.cz/
mailto:skola@zsvd.cz
mailto:jarmila.vrbova@zsvd.cz
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2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní obstarání dodávky učebnic, pracovních sešitů, 

metodik, knih a učebních pomůcek pro Základní školu Přerov, Velká Dlážka 5, na školní rok 

2021/2022 dle §12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon“), 

v platném znění, resp. dle Vnitřního předpisu č. 15/2016 ve znění č. 9/2018 „Zásady postupu a 

pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými 

statutárním městem Přerov“. 

 

Součástí předmětu je i doprava předmětu do místa plnění.  

 

Specifikace předmětu plnění: 

Dodávka dle podmínek uvedených v Návrhu kupní smlouvy a položkového rozpočtu – 

(oddíl č. 4 Přílohy) 

 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

  

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 300.000,- Kč bez DPH  
 

4. Doba a místo plnění 

Dodávka předmětu plnění bude uskutečněna dle podmínek uvedených v kupní smlouvě. 

Místem plnění je sídlo zadavatele. 

 

 

5. Návrh smlouvy, obchodní podmínky 

Zadavatel jako součást této výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře 

návrhu kupní smlouvy (oddíl 4  Přílohy). Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat 

za uchazeče, předloží uchazeč jako nedílnou součást své nabídky.  

Uchazeč do vzoru návrhu smlouvy, doplní výhradně údaje nezbytné pro vznik smlouvy 

(zejména vlastní identifikační údaje, nabídkovou cenu a popřípadě další údaje). Uchazeč není 

oprávněn činit v závazném návrhu smlouvy jakékoliv změny v neprospěch zadavatele. Nabídka 

dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat 

ustanovení, které by bylo v rozporu se zadavatelem stanovenými obchodními podmínkami. 

 

Předložení nepodepsaného textu smlouvy nebude považováno za předložení návrhu. Nabídka 

uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné 

zakázce 

 

 

6. Požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se 

zákonem je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v tomto řízení.  

 

Splněním kvalifikace se rozumí: 

 

a) splnění základní způsobilosti, 

b) splnění profesní způsobilosti, 
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Splnění způsobilosti je uchazeč povinen prokázat předložením originálu Čestného prohlášení 

(možno využít oddíl 3 Přílohy Výzvy nebo doložit vlastní formu ČP) 

 

 

7. Pravidla hodnocení nabídek 

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky. Bude hodnocena celková výše nabídkové ceny za celé plnění předmětu 

zakázky v Kč včetně DPH. 

Nejnižší nabídková cena včetně DPH váha: 100 % 

 

Zadavatel vyhlásí jako vítěznou tu nabídku, která bude mít na krycím listu nejnižší nabídkovou 

cenu. V případě rovnosti nabídkových cen u více nabídek, bude vybrána nabídka uchazeče, 

který poskytuje náhradní plnění. Pokud i nadále nepůjde označit vítěznou nabídku, pak o vítězi 

rozhodne los za přítomnosti zástupců dotčených uchazečů. 

 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídkovou cenou se pro účely řízení rozumí celková cena za všechna dílčí plnění. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, včetně všech nákladů souvisejících 

(doprava, poplatky, vedlejší náklady atd.). V této ceně musí tedy být zahrnuty veškeré náklady 

nezbytné k plnění veřejné zakázky, a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. 

 

Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky v české měně v požadovaném 

členění: 

a) cena bez DPH 

b) sazba DPH 

c) cena včetně DPH 

 

Uchazeč dále předloží detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, resp. 

formou položkového rozpočtu dle tabulky předložené zadavatelem – Příloha 1 Kupní smlouvy. 

 

 

9. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý 

pracovní den lhůty v době od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty 

do 12:00 hodin) na adresu: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov, kancelář 

(první patro hlavní budovy). 

 

Konec lhůty pro podání nabídek je:  4. červen 2021 ve 12:00 hod. 

 
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami  

a podpisy uchazeče a zřetelně označených:  

 

NEOTEVÍRAT  VZ – „Učebnice 2021“ 
 

Na obálce bude dále uvedena čitelně adresa uchazeče, na níž je možné nabídku případně vrátit.  
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10. Podmínky a požadavky na zpracování cenové nabídky 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným 

zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Posledním listem 

svazku musí být podepsané prohlášení uchazeče, v němž uvede celkový počet všech listů ve 

svazku.  

 

Uchazeč sestaví svazek nabídky do formuláře Přílohy v následující struktuře: 

 

- 1.   Krycí list nabídky 

- 2.   Prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek 

- 3.   Prokázání kvalifikačních předpokladů 

- 4.   Návrh kupní smlouvy – položkový rozpočet 

- 5.   Prohlášení o vázanosti nabídkou a počtu stran nabídkového svazku 

 

 

11. Dodatečné informace 

Zadavatel pro realizaci předmětu VZ vytipoval 4 uchazeče, o kterých má věrohodné 

informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností, jím požadované plnění 

řádně a včas dodat. Veškerá dokumentace je poskytnuta elektronicky a zveřejněna na webovém 

portálu zadavatele: www.zsvd.cz  
 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít s žádným s uchazečů smlouvu, zrušit výběrové 

řízení bez udání důvodu. 
 

 

 

Přerov 25. květen 2021 

 

 

 

 

Mgr. Martin Černý 

ředitel školy 

 

 

Přílohy: 
 

Příloha: Formulář struktury nabídky - včetně návrhu smlouvy a položkového rozpočtu 

 

http://www.zsvd.cz/
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