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Výzva k podání nabídky  

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
 

„Nabídka na dodávku a montáž 2 ks interaktivních panelů pro Základní školu 
F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280“ 

  

Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, jako zadavatel, vyhlašuje 
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice výzvu  
o veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 

„Dodávku a montáž 2 ks interaktivních panelů pro Základní školu  
F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280“ 

 

1. Zadavatel zakázky 
 

Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  
Sídlo: Jezerní 1280, 386 01 Strakonice 
Zastoupená: ředitel školy Mgr. et Mgr. Radek Čejka 
IČ: 47255897, DIČ: CZ47255897 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č. ú. 1768361/0300 
Sídlo: Jezerní 1280, 386 01 Strakonice 
Tel..: 380 429 351, mobil 607 255 738 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Mgr. et Mgr. Radek Čejka,  mobil  607 255 738 
 

 
2. Předmět zakázky /vymezení plnění zakázky/ 

 
Předmět plnění veřejné zakázky: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele na dodávku a montáž 2 ks 
interaktivních panelů“ pro Základní školu F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
 
Specifikace požadované zakázky v příloze č.1 
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3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Předpoklad zahájení:   23. 8. 2021 
Ukončení:   17. 1. 2022 
Místo plnění:   Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
  odloučené pracoviště Chelčického 555, Strakonice 
  

4. Předpokládaná cena 
 
Předpokládaná cena byla stanovena na základě kontrolního rozpočtu zakázky ve výši  
Kč 300.000,- bez DPH. 

 
5. Podmínky účasti v zadávacím řízení 

 
5.1 Prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
 
Uchazeč předloží originál nebo úředně ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikání 
(živnostenský list – ověření ne starší 90 dnů, výpis z obchodního rejstříku – ne starší 90 dnů). 
 
5.2 Čestná prohlášení 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy a že si před 
podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že 
podmínky výzvy respektuje. 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé. 
 
5.3 Cenová nabídka 
Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH, 
výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně DPH. 
Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě 
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. 
 
5.4 Doba záruky 
Požadované záruční podmínky na předmět veřejné zakázky včetně délky záruční lhůty: 24 
měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu veřejné zakázky. Běh záruční doby 
bude upřesněn ve smlouvě o dílo. 
 
5.5 Reference o realizovaných akcích 
Uchazeč uvede seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru za období posledních 
pět let a jejich finanční rozsah. 
 
5.6. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky 
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče. 
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5.7 Návrh smlouvy o dílo 
Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu 
s vítězem zadávacího řízení /obsah smlouvy tvoří mimo podstatných náležitostí hlavně 
kompletní cena za provedení veřejné zakázky, přesné platební podmínky, konkrétní místo 
plnění, smluvní pokutu pro případ prodlení s plněním díla/. 
Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci 
přípravy návrhu smlouvy: 
 1/ doplnění identifikačních údajů uchazeče  
 2/ doplnění ceny /čl.2/ 

3/ doplnění podpisu oprávněného zástupce uchazeče + datum podpisu  
 
 

6. Způsob hodnocení nabídek 
 
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena díla  včetně  DPH. 
 
 

 7. Místo a způsob podávání nabídek 
 
Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem 
uchazeče mohou uchazeči doručit osobně do kanceláře Základní školy  F. L. Čelakovského, 
Strakonice, Jezerní 1280, nebo poštou na adresu sídla zadavatele. Rozhodující pro zařazení 
nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko základní školy s uvedením data, hodiny a 
minuty přijetí nabídky. 
 
Nabídky budou doručeny v uzavřené obálce s označením jména uchazeče a nápisem:  
„Nabídka – dodávka a montáž 2 ks interaktivních panelů“ NEOTVÍRAT na adresu ZŠ 
FLČ Jezerní 1280, 386 01 Strakonice do 16.8.2021 do 13.55 hod. 
 
 
 

8. Lhůta pro podávání nabídek 
 

Lhůta pro podání nabídek končí: 16.8.2021 v 13.55 hod 
Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
 
 
 
 

9. Výhrady zadavatele 
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Zadavatel si vyhrazuje právo: 
1/ zrušit zadání veřejné zakázky (výzvu) bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů 
podanou nabídku, 
2/ odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou z předložených nabídek, 
3/ před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeči 
v nabídce, 
4/ neuzavřít příslušnou smlouvu, 
5/ dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky. 
Zadavatel variantní řešení nepřipouští. 
 

10.  Ostatní podmínky a požadavky 
 

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Kompletní nabídka bude datována, opatřena podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka a 
opatřena proti manipulaci sešitím celé nabídky. 
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 
 
Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na internetových 
stránkách zadavatele http://www.zsflc.cz/ za účelem možnosti přihlášení 
neomezeného počtu uchazečů.   
Případné bližší informace podá Mgr. Radek Čejka 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – specifikace poptávky 
 
1x kupní smlouva 
1x krycí list nabídky 
1x čestné prohlášení 
 
 
 
Strakonice 3. 8.2021     Mgr. et Mgr. Radek Čejka 

ředitel školy 
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