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Výzva k podání nabídek 
Název zakázky: Konvektomat pro ŠJ 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Dodávka 

Datum vyhlášení zakázky: 5. 8. 2020 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, 
Šmeralova 336/15, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Šmeralova 336/15, 360 01 Karlovy Vary 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Břetislav Svoboda, ředitel 
Tel. 353 447 022 
Email: bretislav.svoboda@zsazus.cz 

IČ zadavatele: 49752626 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Břetislav Svoboda, ředitel 
Tel. 353 447 022 
Email: bretislav.svoboda@zsazus.cz 

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

Nabídky je možné podávat od 5. 8. 2020 do 20. 8. 2020 do 
12:00 hodin osobně v podatelně školy, budova Šmeralova 
15, 1. patro, nebo zaslat doporučeně na adresu školy. 
Otvírání obálek se uskuteční 20.8.2020 ve 13:00 hodin 
v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15. Při otvírání 
obálek mohou být přítomni zástupci uchazečů. 

Popis předmětu zakázky: Dodávka konvektomatu včetně dopravy a zapojení a 
proškolení obsluhy. Podrobný popis je v příloze Technická 
specifikace. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

Maximální hodnota zakázky je 470 000,- Kč vč. DPH 

Lhůta dodání  Realizace zakázky v srpnu 2020. 
Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele. 

Hodnotící kritéria: Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. Ta bude 
stanovena jako nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty 
veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné 
zakázky. 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč 
zapsán, nebo z jiné obdobné evidence. Postačí kopie, která 
však nesmí být starší 90 kalendářních dnů. 
Doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky 
(např. výpis z živnostenského rejstříku). Postačí kopie, 
která však nesmí být starší 90 kalendářních dnů. 
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů stanovených v § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – 



požadujeme originál podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem uchazeče. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a emailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 
Součástí nabídky musí být krycí list nabídky (je součástí 
této výzvy). 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky 
a výrazem "NEOTVÍRAT". Nabídka bude obsahovat tyto 
dokumenty: 

1. Krycí list nabídky (Příloha č. 1) 
2. Doklady o splnění profesních a kvalifikačních 

předpokladů 
3. Smlouvu o dílo podepsanou osobou oprávněnou k 

podpisu smluv za uchazeče nebo jeho jménem 
(Příloha č. 2).  

4. Tabulku z Přílohy č. 3 - s jednoznačným označením, 
zda nabídka splňuje každý z jednotlivých parametrů  

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Nabídka včetně všech příloh bude podána v českém jazyce.  

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít 
smlouvu se žádným uchazečem, případně veřejnou zakázku zrušit.  
 

 

 
 

V Karlových Varech, dne 4. 8. 2020 

 

……………….…………………. 

Mgr. Břetislav Svoboda 
ředitel školy 

            

 
 
 
 
 
 
 
 


