
 

 Výzva více zájemcům 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(zadávací dokumentace) 

 
Zadavatel: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 

Sídlo: Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary  
IČ: 70933758 
zastoupené Mgr. Janem Poulou, ředitelem školy 
 
(dále jen „zadavatel“) 

 

Vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu za účelem realizace 

veřejné zakázky: 
 

1) Název veřejné zakázky 
 

Nákup drogerie 
 

2) Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby 
(dále jen veřejné zakázky) 
 

Předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem „Nákup drogerie“, v rozsahu specifikovaném touto 

výzvou. 

 

Předpokládaná hodnota plnění:  99 500,- Kč bez DPH 

Předpokládaná cena je jako maximální přípustná. Nabídky uchazečů, které budou tuto cenu překračovat, budou 

z hodnocení vyřazeni. 

Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s úplnou  realizací veřejné zakázky, jejím 

komplexním předáním zadavateli.   

Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva včetně příloh, jejíž součástí je specifikace požadavků na nákup 

drogerie pro Základní školu Karlovy Vary, Poštovní 19.  

 

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 

změnit termín plnění veřejné zakázky.  

Termín realizace: do 16. 3. 2018. 

 

4) Způsob hodnocení nabídek 
Základním kritériem pro zadání (hodnocení) veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 

 

5) Požadavky na splnění kvalifikace  
Dodavatelé, kteří se budou ucházet o veřejnou zakázku, doloží ve svojí nabídce neověřenou kopii 

živnostenského listu a neověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud jsou v něm vedeni, nebo 

neověřenou kopii jiného dokladu, který plně nahrazuje doklady výše uvedené.  

 

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky  
Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě a podle informací v podkladech 

(přílohách výzvy), na které je v této výzvě odkazováno. 

Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální. 

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 

1. Celková cena nabídky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslit podle předpisů platných v době podání 

nabídky) a celková cena díla včetně DPH. 

Nabídková cena bude zahrnovat i dopravu veškerého zboží. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je 

zadávací dokumentace (tato výzva a její přílohy) veřejné zakázky „Nákup drogerie“,  
 

 

7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat, otevírání 

obálek, vyhodnocení nabídek 
Nabídky mohou uchazeči doručit  

a) osobně do sekretariátu Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary.  

b) doporučeně poštou na adresu: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, 360 01 K. Vary.  



 
c) elektronicky na emailovou adresu: poulaj@zskvary.cz 

Jako předmět bude uvedeno „Nákup drogerie“  

 

Nabídky musí být doručeny zadavateli do 9. března 2018 do 14:00 hodin. V případě doručení nabídek poštou je 

za okamžik předání považováno převzetí nabídky zadavatelem. 

Vyhodnocení nabídek se uskuteční 12. 3. 2018 v 14:00 hodin v kanceláři ředitele Základní školy Karlovy Vary, 

Poštovní 19. 

 

8) Další informace 
Kontaktní osobou pro případné další informace, které se týkají této veřejné zakázky je Mgr. Jan Poula,  

 725 595 502, e-mail: poulaj@zskvary.cz 

 

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. 

Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou. Obálka bude uzavřená a označena 

Nákup drogerie – nabídka neotvírat“.   

Na obálce dodavatel uvede adresu, na niž je možné nabídku vrátit. 

V případě elektronického podání nabídky uveďte do předmětu zprávy „Nákup drogerie“. 

 

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 

 Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou č. 1 

této písemnosti) 

 Prokázání splnění kvalifikace 

 Cenová nabídka  - přílohou tohoto oddílu nabídky budou oceněné soupisy zboží.  

 Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku). 

 Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné) 

 

10) Další podmínky soutěže 
 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: 

- zadavatel bude požadovat nákup jiného zboží než toho, které je uvedeno v poptávce zboží a 

jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. 

- změní se daňové předpisy. 

 Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh.  

 Zadavatel oznamuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění. 

 

12) Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

    zadávací podmínky změnit v průběhu doby pro podání nabídek s tím, že lhůta pro podání nabídek 

bude dle závažnosti změny zadávacích podmínek přiměřeně prodloužena 

 zadávací řízení zrušit bez udání důvodu 

 nevracet uchazečům podané nabídky 

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení 

 změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích a na 

efektivnosti jejich vynakládání 
 

 

Zpracoval: Mgr. Jan Poula, ředitel školy 

 

V Karlových Varech 28. 2. 2018 

 

Přílohy:  
Příloha č.1: Krycí list nabídky – formulář 

Příloha č.2: Poptávka zboží 

mailto:poulaj@zskvary.cz
mailto:poulaj@zskvary.cz

