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Výzva k podání nabídek 
 

Název zakázky: Konvektomat pro ŠJ na ul. Májová. 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce): 

Konvektomat pro ŠJ na ul. Májová. 

Jedná se o dodávku konvektomatu s podstavcem, montáž a 

zaškolení pracovníků ŠJ. 

Datum vyhlášení zakázky: 7. prosince 2022 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková 

organizace 

Sídlo zadavatele: Školní 419/2, 735 42  Těrlicko 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Jiří Jekl,  

tel.: 556 205 731, 734 214 806 

e-mail: reditel@skolaterlicko.cz  

 

IČ zadavatele: 72545461 

DIČ zadavatele: CZ72545461 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Žaneta Švarcová 

tel.: 603 258 021 

e-mail: svarcova@skolaterlicko.cz  

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

Zahájení: 07.12.2022 

 

Ukončení: 21.12.2022, do 23:59 hod 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka konvektomatu pro ŠJ na ul. 

Májová. 

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky  

Příloha č.2 – Podklady pro výběrové řízení Konvektomat 

do ŠJ na ul. Májová.  

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

200.000,- Kč vč. DPH  

Typ zakázky: Zakázka malého rozsahu - Tato veřejná zakázka na 

dodávky se neřídí podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky: 

Harmonogram  

 Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 21.12.2022 

ve 23:59 hodin, nabídky dodané po tomto termínu 

budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. 

 Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení 

o výsledku bude doručeno všem uchazečům do 

31.12.2022. 

 Smlouva bude podepsána do 10 dnů ode dne výběru 

dodavatele. 

 Dodání a instalace konvektomatu proběhne do 

31.01.2023.   

 

 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně v listinné 

podobě na adresu zadavatele: Základní škola a Mateřská 
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škola Těrlicko, Školní 419/2, 735 42 Těrlicko. 

 

Hodnotící kritéria: Každá nabídka bude bodově ohodnocena v rozmezí 0 – 100 

bodů. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, která 

získá nejvyšší počet bodů. 

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií a vah: 

 

Nabídková cena 70% (za toto kritérium lze získat max. 

70 bodů) 

Hodnotí se výše nabídkové ceny bez DPH v Kč. 

Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. 

Bodové ohodnocení bude přiděleno podle vzorce 

počet bodů = 70 * nejnižší nabídka / nabídka uchazeče 

 

Délka záruční doby na celý předmět dodávky 30% (za 

toto kritérium lze získat max. 30 bodů) 

Hodnotí se délka nabídnutých záručních podmínek, servis a 

rychlost vyřízení reklamace apod. 

30 bodů obdrží nabídka posouzená jako nejvýhodnější, 

ostatní nabídky obdrží bodové hodnocení úměrně 

k nejvýhodnější nabídce. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné 

formě. Požadavek na písemnou formu je považován za 

splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 

Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou 

zadavatele a dodavatele, názvy projektů a jejich 

registračními čísly a nápisem „NEOTVÍRAT – výběrové 

řízení Konvektomat pro ŠJ na ul. Májová“. 

 

Všechny listy nabídky (kromě smlouvy) musí být pevně 

svázány v jednom celku. Každé vyhotovení smlouvy bude 

dodáno v odděleném svazku. 

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí 

obsahovat: 

 Vyplněný Krycí list nabídky (viz příloha 1 této 

výzvy), který bude obsahovat 

 Kontaktní údaje uchazeče: název firmy, sídlo, 

IČ, statutární orgán, kontaktní osoba, 

kontaktní e-mail, telefon. 

 Nabídková cena bez DPH i s DPH v české 

měně. 

 Položkový rozpočet (ceny bez DPH i s DPH v české 

měně) 
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 Návrh smlouvy (vč. záruky a servisu) o dílo 

podepsanou oprávněnou osobou jednat jménem 

uchazeče.  

 Splněné požadavky na splnění základních, 

profesních a technických kvalifikačních 

předpokladů dodavatele dle této výzvy. 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání 

důvodu. Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel 

nehradí. 

 

 

 

 

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky na dodání Konvektomatu pro ŠJ na ul. Májová. 

Příloha č. 2 – Podklady pro výběrové řízení Konvektomat pro ŠJ na ul. Májová. 

 

 

 

 

V Těrlicku dne 7. prosince 2022 

 

 

       Mgr. Jiří Jekl 

       ředitel školy 


