
Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

DOPLNĚNÍ UČEBNICOVÉHO FONDU 

 

Zadavatel vyzývá v souvislosti s rozšířením vybavení školy novými učebnicemi uchazeče k 

podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

DOPLNĚNÍ UČEBNICOVÉHO FONDU 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, která je zadávána v souladu s 

ustanoveními § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, konkrétně 

podle pravidel pro veřejné zakázky malého rozsahu zařazené do II. skupiny. Předpokládaná 

výše zakázky je do 130.000,- Kč (s DPH). 

 

Tato Výzva s přílohami obsahuje veškeré zadávací podmínky zadavatele, na základě nichž 

uchazeči zpracují své nabídky. 

 

1. Zadávací podmínky 

1.1 Zadavatel 

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace 

Se sídlem: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 

IČO: 66325111 

Zastoupený: Mgr. Radkem Behenským, ředitelem školy 

Tel.: 731 411 924 

E-mail: radek.behensky@zsmskamyknv.cz 

Web: www.zsmskamyknv.cz 

 

1.2 Kontaktní osoba zadavatele ve věcech veřejné zakázky 

 

Zadavatel pověřuje veškerou komunikací ve výběrovém řízení tohoto zástupce: 

Mgr. Radek Behenský 

E-mail: radek.behensky@zsmskamyknv.cz 

 

Tel.: 731 411 924 

 

2. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky 

2.1 Předmět veřejné zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží vymezeného v příloze č. 1 – Technická 

specifikace. 

 

Jedná se o dodávku zboží: nové učebnice a pracovní sešity (viz technická specifikace) 

s dopravou. Za dodané zboží zaplatí zadavatel kupní cenu, kterou vítězný uchazeč navrhne v 

nabídce a která bude obsažena v uzavřené kupní smlouvě. 

 

2.2 Místo dodání 

Předmět plnění zakázky bude dodán na adresu:  

Základní škola Kamýk nad Vltavou 141, 262 63. 

 

2.3 Doba dodání 

Předmět plnění veřejné zakázky bude dodán na základě uzavření kupní smlouvy nejpozději do 

20.8.2021. 

 



 

2.4 Způsob podání nabídky 

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku na veřejnou zakázku a to osobně, elektronicky 

datovou schránkou na kontaktní adresu zadavatele, e mailem nebo doručovací službou (např. 

Česká pošta,…). V případě osobního předání či využití doručovací služby bude nabídka 

předána v zalepené obálce označené „Neotvírat!“ / Výběrové řízení – Doplnění učebnicového 

fondu a opatřena na uzavření razítkem nebo podpisem uchazeče. 

Lhůta pro podání nabídek je do 30.7. 2021 do 12,00 hodin. Přijetí nabídky potvrdí zadavatel 

e-mailem v den přijetí nabídky nebo následující pracovní den.  

 

2.5 Hodnotící kritérium 

Nabídky budou hodnoceny především podle jejich ekonomické výhodnosti, která bude 

stanovena podle nejnižší nabídkové ceny (v Kč) bez DPH. Nabídky, které nesplní některé z 

technických parametrů uvedených v příloze 1 (technická specifikace) budou vyřazeny. 

Kritériem rozhodným pro hodnocení je: 

1. cena (60%) 

2. možnost náhradního plnění (15%) 

3. termín dodání, doprava (15%) 

4. aspekty odpovědného veřejného zadávání (10%)-zákonný standard pracovních podmínek 

dle ZP,  právní předpisy v oblasti zaměstnanosti, BOZP, hledisko EVVO-recyklované 

suroviny, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu, přístupnost a malých 

a středních podniků (viz kontrolní list) 

S ohledem na povahu, smysl a marginální hodnotu předmětného plnění zadavatel při výběru 

dodavatele považuje využití odpovědného zadávání vyplývajícího z ust. § 6 odst. 4 zákona za 

vhodné vzhledem k povaze zakázky a za efektivní, to vše s přihlédnutím k ostatním zásadám 

uvedeným v § 6 novely zákona 134/2016 Sb. a s přihlédnutím k principům účelnosti, 

hospodárnosti a efektivnosti.  

 

Vyhodnocení bude provedeno bez účasti uchazečů. 

 

2.6 Obsah nabídky 

Nabídka uchazeče na tuto veřejnou zakázku bude obsahovat: 

• technickou specifikaci dodávky s položkami odpovídajícími příloze 1 (technická 

specifikace) 

• souhlas se zpracováním osobních údajů - pouze u fyzických osob 

• nabídkovou cenu (viz bod 2.5) 

• nabídkový položkový rozpočet členěný: s celkovou cenou bez DPH, včetně DPH 

• souhlas se zasláním potvrzení přijetí nabídky e mailem, v případě souhlasu uvede svoji         

e mailovou adresu 

• kontrolní list VZMR – zohlednění OVZ 

 

2.7 Další podmínky zadavatelem 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 

zakázky, které tvoří tato výzva k podání nabídek a její přílohy. Nebude obsahovat přepisy a 

opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel uchazečům doporučuje, aby svou 

nabídku zajistili proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky a všechny listy nabídky 

včetně příloh řádně očíslovali vzestupnou číselnou řadou. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení veřejné zakázky, právo nevybrání žádné nabídky a právo 

opakování veřejné zakázky. 

Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a zasláním nabídky nese uchazeč. 



Ukončením výběrového řízení a oznámení výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní 

vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o náplni 

smlouvy/objednávky.  

Zadavatel nevrací uchazečům podané nabídky. Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyzvat 

kteréhokoli uchazeče k upřesnění nabídky. 

 

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:  

Smlouva s vybraným dodavatelem musí obsahovat závazek dodavatele, aby umožnil všem 

subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou 

právními předpisy ČR a jejich archivací. 

 

 

2.8 Přílohy výzvy k podání nabídky 

Příloha č. 1 - Technická specifikace nabídky 

Příloha č.2 –  Kontrolní list VZMR 

 

 

 

Za vaše nabídky předem děkujeme. 

 

V Kamýku nad Vltavou dne 9.6.2021       

Č.j.:    1/2021 VŘ 

 

Pověřený ředitelem školy k vedení komunikace v tomto 

výběrovém řízení: Mgr. Radek Behenský 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitel školy: Mgr. Radek Behenský 
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