
Základní  škola  Vladimíra  Menšíka Ivančice, okres  Brno – venkov 
Růžová 7, 664 91 Ivančice 

E-mail: zsvmivancice@seznam.cz                                                                                  tel: 546 451 584 

 

 1 

 
 

 
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  

malého rozsahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dodávka šatních skříněk a kancelářských stolů  

pro ZŠ V. Menšíka Ivančice 
 

v souladu s ustanovením § 6 a § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“) 

 
 
 

Číslo zakázky: ZSVM-01-17 
 
 
 
 

 
Podrobné podmínky zadávací dokumentace 

mailto:zsvmivancice@seznam.cz


Základní  škola  Vladimíra  Menšíka Ivančice, okres  Brno – venkov 
Růžová 7, 664 91 Ivančice 

E-mail: zsvmivancice@seznam.cz                                                                                  tel: 546 451 584 

 

 2 

 

Obsah  
 
1 Základní údaje ....................................................................................................................................................... 3 
2 Základní identifikační údaje zadavatele ................................................................................................................ 3 
3 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota ......................................................................................................... 3 
4 Doba a místo plnění veřejné zakázky ................................................................................................................... 5 
5 Požadavky na kvalifikaci ........................................................................................................................................ 5 

5.1 Základní kvalifikační předpoklady .................................................................................................................... 6 
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady .................................................................................................................... 7 
5.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ......................................... 7 

6 Forma prokázání kvalifikace .................................................................................................................................. 7 
7 Obsah nabídky ...................................................................................................................................................... 8 
8 Hodnocení nabídek ............................................................................................................................................... 9 
9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny .............................................................................................. 9 
10 Platební, obchodní a jiné podmínky ............................................................................................................ 10 

10.1 Platební podmínky ......................................................................................................................................... 10 
10.2 Záruční podmínky .......................................................................................................................................... 10 

11 Požadavky na vypracování návrhu smlouvy ............................................................................................... 10 
12 Variantní nabídky ........................................................................................................................................ 11 
13 Lhůta a místo pro podání nabídek............................................................................................................... 12 
14 Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni ...................................................................................... 12 
15 Práva zadavatele ......................................................................................................................................... 12 
16 Příloha č. 1 – Krycí list nabídky ................................................................................................................... 13 
 
 

mailto:zsvmivancice@seznam.cz


Základní  škola  Vladimíra  Menšíka Ivančice, okres  Brno – venkov 
Růžová 7, 664 91 Ivančice 

E-mail: zsvmivancice@seznam.cz                                                                                  tel: 546 451 584 

 

 3 

 

1 Základní údaje  
 
Jedná se o zakázku malého rozsahu nespadající pod režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 

(dále jen Zákon). Zadavatel se řídí ustanoveními § 6 a § 18, odst. 5 Zákona, tzn. dodržuje zásady transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. Ostatní ustanovení Zákona jsou v případě tohoto zadávacího řízení používána podpůrně. 

 

Zadávací dokumentace obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění může vést  k 

vyřazení nabídek z hodnocení. 

2 Základní identifikační údaje zadavatele  
 

Zadavatel Název  Základní škola Vladimíra Menšíka 

Sídlo Růžová 7, 664 91 Ivančice 

IČO  709 19 453 

 Webové stránky www.zsvm.cz 

Zastoupený Mgr. Lenka Vokurková 

Kontaktní údaje pro dodatečné 
informace a zadávací 
dokumentaci  

Kontaktní údaje  Mgr. Pavel Procházka 

Telefon  546 451 584 

E-mail zsvmivancice@seznam.cz 

  
Uchazeč  je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a 

musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu (nebo e-mail) kontaktní osoby Zadávací 

dokumentace + odpovědi budou zveřejněny na této adrese: http://www.zsvm.cz/?page_id=33226 

3 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota 

 

Předmětem plnění této zakázky je dodávka 99 bloků šatních skříněk pro 198 žáků naší školy a dodávka 8 kancelářských stolu 
se zásuvkami 
 
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:  

 
Celkem - 310 000 Kč (včetně DPH) 

 
Uvedená předpokládaná hodnota je nastavena jako maximální cena zakázky, nabídková cena uchazeče nesmí být vyšší. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZVZ, jako předpokládaná výše peněžitého závazku 
zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. 
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PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY  

A) dodávka skříněk 

Vítěz soutěže dodá a nainstaluje 99 bloků šatních skříněk (pro 198 žáků naší školy). Jako výchozí jsou brány 

současné skříňky. 

 každé úložné místo musí obsahovat 3 háčky na zavěšení ošacení 

 úložná místa v horním patře musí být ošetřena tak, aby vlhkost z uložené obuvi nemohla poškodit matriál 

skříňky 

 zamykání úložných prostor bude uzpůsobeno použití visacích zámků 

 úložná místa budou opatřena otvory k odvětrání  

Zadavatel připouští použité materiály korpus z laminované dřevotřískové desky je v dezénu, hrany ABS. Korpus 

může být dodán v jedné barvě (ideálně bílé) dvířka pak jednobarevná. Dodavatel musí nabídnout min 3 barevné 

varianty dvířek. Skříňky by měly odpovídat současnému vybavení, viz. ilustrační foto 

 

Rozměry fotografovaného otevřeného bloku skříňky šířka 38 cm, výška 160 cm, hloubka 50 cm. Výška kovového 

soklu 17 cm. Skříňky jsou umístěny v šatně o rozměrech 8,5 x 6 m.  
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b) dodávka kancelářských stolů se zásuvkami 

Zadavatel požaduje dodávku 8 kusů kancelářských stolů s uzamykatelnými zásuvkami. Jako výchozí je brán 

současný stůl na ilustrační fotografii 

 

Rozměry stolu šířka 120 cm, hloubka 60 cm, výška pracovní desky 76 cm, šířka zásuvek 40 cm. 

4 Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Milník        Termín 

Rozeslání poptávek uchazečům     24.2.2017 

Termín podání nabídek      13.3.2017 do 10.00 hod. 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy    

s vítězným uchazečem       nejpozději do 25.3.2017 

 

Závazný termín ukončení realizace veřejné zakázky do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné 
prodloužení zadávacího řízení.  
 

 
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Zadavatele. 

5 Požadavky na kvalifikaci  
 

Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který:  

 

a) splní základní kvalifikační předpoklady viz 5.1, 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady viz 5.2, 

c) předloží česné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku viz 5.3. 
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5.1 Základní kvalifikační předpoklady 

 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč: 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin 

účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 

nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 

právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 

složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 

sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče 

podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 

právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 

složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 

sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 

právního předpisu,  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená 

správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 

či bydliště uchazeče, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné 

opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních 

právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 

odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle 

zvláštního právního předpisu, 
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Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením.  

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže předložením: 

a. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

b. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 

zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,  

 

5.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

Dodavatel pro prokázání své kvalifikace předloží rovněž čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku.  

 
 

6 Forma prokázání kvalifikace 

 

Pokud není v Zákoně či této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující splnění 

kvalifikace v prosté kopii. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie 

zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.  

 

Uchazeč je oprávněn splnit kvalifikaci podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v chybějícím rozsahu prostřednictvím 

subdodavatele. V takovém případě dodavatel postupuje dle § 51 odst. 4 písm. a) a b). 

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
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7 Obsah nabídky 

 

Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:  

 Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz Příloha č. 1 Zadávací 

dokumentace),  

 Celkovou nabídkovou cenu (v členění cena bez DPH, DPH, celkem s DPH) – blíže viz část „Požadavky na 

zpracování nabídkové ceny“,  

 Podrobný technický popis předmětu plnění v souladu se zadávací dokumentací 

 Přílohy prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s požadavky této zadávací dokumentace (v 

souladu s bodem č.5 této Zadávací dokumentace)  

 Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro 

podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

 Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

 Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy musí 

obsahovat náležitosti stanovené v Obchodních podmínkách a musí být v souladu se zadávacími podmínkami, 

 Další doklady a informace požadované v zadávací dokumentaci 

 Další přílohy vztahující se k předmětu plnění nepožadované či nespecifikované v této zadávací dokumentaci 

/doplňující informace uchazeče, informace o firmě, fotky, reklamní materiály a jiné/ uchazeč zařadí na konec 

nabídky  

 

Nabídka musí být předložena v českém jazyce. 

 

Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě a 1x na CD v souladu se 

zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná  nabídka 

včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho 

samostatného svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem 

uchazeče. 

 

Svazek včetně veškerých případných příloh by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za 

dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými 

bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité 

bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. 

Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem 

statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.  
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8 Hodnocení nabídek 

 

Základním hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena vč. DPH. 

Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které splňují minimální technické požadavky. 

9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 

a) Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za danou část absolutní částkou uvedenou v českých 

korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat 

veškeré následující položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, dopravu do místa 

určení, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Ceny jsou závazné a nejvýše přípustné, a to i při změně 

výše DPH. 

b) Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady uchazeče 

nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné 

zakázky. 
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10 Platební, obchodní a jiné podmínky 
 

10.1 Platební podmínky 

 
Zadavatel nebude poskytovat objednateli zálohy. 

Fakturace může proběhnout až po řádném předání díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. Dokladem o řádném předání 

bude předávací protokol. Daňový doklad je splatný do 30 dnů od jeho prokazatelného doručení objednateli. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat 

je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí 

objednatel poskytovateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je poskytovatel 

povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

 

10.2 Záruční podmínky 

 

Na předmět plnění  je požadováno poskytnutí plné záruky min. 24 měsíců.  

Vítězný uchazeč zajistí bezplatný servis po dobu běhu řádné záruční lhůty a servisní zásah nejpozději do 3 pracovních dnů od 

nahlášení závady. Tuto skutečnost uvede do návrhu smlouvy.   

 

 

11 Požadavky na vypracování návrhu smlouvy  

 

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách jsou stanoveny jako minimální.  

 

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení 

několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

 

Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy v souladu s nabídkou a požadavky zadavatele. Návrh smlouvy 

musí být podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění 

musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu 

této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím 

řízení. 

 

Tyto podmínky jsou stanoveny formou návrhu textu smlouvy obligatorního charakteru prodávajícího. Zadavatel – kupující si 

vyhrazuje právo smlouvu připomínkovat, a to v souladu se zadávací dokumentací a obchodními zvyklostmi. 
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Návrh smlouvy musí mimo jiné obsahovat: 

 Předmět smlouvy  s tím že nedílnou součástí smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka uchazeče; 

 Místo plnění (dle této Zadávací dokumentace); 

 Termín plnění (v souladu s touto Zadávací dokumentací); 

 Cena dodávky, poskytovaných služeb; 

 Platební podmínky (v souladu s touto  Zadávací dokumentací); 

 Povinnosti dodavatele:  

o Dodavatel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů.   

o Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a 

dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku 

vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2022. Po tuto dobu je poradce povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

 Smluvní pokuty, sankce:  

o V případě prodlení zadavatele s úhradou fakturované ceny jako sankce úrok z prodlení v zákonné výši za 

každý den prodlení; 

o Sjednáním smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. 

o Smluvní pokuta při nedodržení termínů – dodavatel uhradí smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny 

zakázky bez DPH za každý započatý kalendářní den zdržení. 

 Záruční podmínky: (v souladu s touto  Zadávací dokumentací); 

 Obecná a závěrečná ustanovení:  

o Smluvní strany se v souladu s § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, 

dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy z této smlouvy vyplývající, se řídí obchodním zákoníkem 

v platném znění. 

o Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním 

řádem ČR. 

o Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

exemplářích.   

o Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této Smlouvě 

podepsaným oběma smluvními stranami. 

o Zadavatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávacích dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit 

podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Dodavatel plně souhlasí se zveřejněním všech 

náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících. 

12 Variantní nabídky 

 

Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení 

uchazeče, který předložil více nabídek. Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze 

zadávacího řízení uchazeče, který předložil variantní nabídku.  
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13 Lhůta a místo pro podání nabídek  
 
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 13.3.2017 do 10.00 hod. 

 

Adresa pro podání nabídek: 

Město Ivančice 

Palackého náměstí 196/6, 

66491 Ivančice.  

 
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). 
 

Nabídky mohou být zaslány poštou na uvedenou adresu, nebo mohou být osobně doručeny v tištěné podobě na podatelnu 

Městského úřadu Ivančice na výše uvedené adrese. Nabídka bude předložena v 1  originále. Nabídka bude předložena také na 

elektronickém nosiči, např. CD, DVD. CD bude obsahovat neskenované dokumenty, návrh smlouvy bude poskytnut v textovém 

formátu např. .doc, docx.  

Nabídka musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být 

označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele „ZŠ Vladimíra Menšíka“, dále je nutno uvést „Neotvírat“ 

a název veřejné zakázky. 

14 Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni  
 
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí min. 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro 

podání nabídek.  

15 Práva zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje:  

a) právo nevracet podané nabídky,  

b) právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci,  

c) právo vyřadit nabídku, která neodpovídá technickému zadání, nebo ho plní pouze zčásti, 

d) právo změnit, upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky, 

e) právo zrušit zadávací řízení (pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv 

nárok), 

f) právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v nabídce uchazeče, 

g) na základě vyhodnocení nabídek neakceptovat žádnou z předložených nabídek uchazečů.  

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytujeme podle § 49 Zákona. 

Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,  

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí na soutěži.  

 

 

 
 ............................................................ 

 za zadavatele 
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16 Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
KRYCÍ LIST NABÍDKY 

(Určený ke čtení při otevírání nabídek.) 
Do krycího listu nelze doplňovat jiné než požadované údaje. 

 
 
Veřejná zakázka na dodavatele:  
 

Dodávka šatních skříněk a kancelářských stolů  
pro ZŠ V. Menšíka Ivančice 

 
A. Identifikační údaje uchazeče: 
 
Název firmy: 
Adresa: 
IČ:  
Zastoupený (jméno, příjmení, titul, funkce): 
Telefon: 
Fax : 
E-mail: 
 
B. Cenová nabídka: 

 

CELKOVÁ CENA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

   
 
 

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, nutné ke splnění dodávky, 
uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny (nárůst ceny nad konečnou 
částku z jakéhokoliv důvodu, mimo podmínek, stanovených smlouvou, je vyloučen). 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Uchazeč prohlašuje, že bez výhrad souhlasí se všemi podmínkami veřejné zakázky . 
 
 
 
 
Datum : ...............................  
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