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Výzva k podání nabídek 
(Zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, výběrové řízení probíhá za účelem získání nejnižší nabídky) 

 

Číslo zakázky  001 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1827 

Název projektu: Poznávejme společně svět čtením a cestováním 

Název zakázky: „Knihovna“ – nákup knih 

Předmět  zakázky : Nákup knih 

Datum vyhlášení zakázky: 10. 9. 2015 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Blížejov 92, 346 01 Horšovský Týn 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Mgr. Dagmar Hanzalová, ředitelka školy 

Tel.: 379 428 940, 734 768 488 

e-mail: hanzalovad@seznam.cz 

 

IČ zadavatele: 709 97 683 

DIČ zadavatele: -- 

Kontaktní osoba 

zadavatele, vč. kontaktních 

údajů (emailová adresa): 

Mgr. Eva Jakupšová – pedagog,  Blížejov 92 

tel.: 379 428 940, e-mail: ejakubsova@seznam.cz 

 

Lhůta pro podávání 

nabídek (data zahájení a 

ukončení příjmu, vč. času) 

datum zahájení: 10. 9. 2015 

datum ukončení: 24. 9. 2015 ve 12:00 hodin 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 24. 9. 2015   

v 11:00 hodin na adrese: Základní škola Blížejov, Blížejov 92, 346 

01 Horšovský Týn, v ředitelně školy. Otevírání obálek se mohou 

zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro 

podání nabídek, a to za každého uchazeče maximálně jedna osoba k 

tomu oprávněná nebo pověřená na základě plné moci.  

Adresa pro podávání 

nabídek  

Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně na 

podatelnu –  Základní škola a mateřská škola Blížejov,  pondělí až 

pátek 8:00 – 13:00 hodin 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

Předmětem výběrového řízení je nákup knih pro školní knihovnu 

specifikován v samostatné zadávací dokumentaci, která je nedílnou 

součástí této výzvy k podání nabídek jako její příloha. 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 

72 000,-- Kč  včetně DPH).  Předpokládaná hodnota zakázky je 

zároveň pro účely výběrového řízení hodnotou maximální, 

nepřekročitelnou a pro účely plnění zakázky konečnou. Vyšší 

cenové nabídky nebude zadavatel akceptovat, nabídky obsahující 

vyšší nabídkovou cenu budou vyřazeny. 

Typ  zakázky Tato zakázka není veřejnou zakázkou malého rozsahu dle §12 odst. 

3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZVZ),  
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Lhůta pro dodání  Po vyzvání k podpisu smlouvy zadavatelem, které proběhne 

elektronickou formou (e-mailem), je uchazeč povinen uzavřít 

smlouvu se zadavatelem do 10 kalendářních dnů, nebude-li 

ujednáno jinak. 

Termín dodání zakázky bude součástí smlouvy, nejpozději do 30 

kalendářních dnů po podepsání smlouvy. 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Základní škola a mateřská škola Blížejov, Blížejov 92,  

346 01 Horšovský Týn 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její 

telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na zpracování 

nabídky  

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě jazyka 

českého a musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací 

dokumentaci. Musí být označena kontaktními údaji uchazeče, 

zabezpečena proti vkládání nebo záměně listů a opatřena názvem a 

číslem zakázky a projektu.  

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s názvem 

veřejné zakázky, výzvou „NABÍDKA -NEOTEVÍRAT“ a 

označením „ ZAKÁZKA „Knihovna“. Na obálce budou uvedeny 

kontaktní údaje uchazeče vč. IČ. 

Obsah nabídky: 

Nabídka musí být členěna do samostatných částí řazených za sebou 

a označených shodně s následujícími pokyny: 

1. Krycí list nabídky.  

2. Návrh kupní smlouvy, který musí být podepsán osobou 

oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.  

3. Výpis z obchodního rejstříku, 

Nabídka musí být podána ve dvou vyhotoveních v českém 

jazyce. 

Způsob zpracování 

nabídkové ceny 

Nabídková cena bude strukturována jako cena souhrnná za celý 

předmět plnění  zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako 

konečná za splnění celého předmětu zakázky, bude zahrnovat 

veškeré náklady spojené s realizací předmětu zakázky a nesmí 

překročit částku  72000,-- Kč včetně DPH. 

Hodnotící kritéria a způsob 

hodnocení nabídek: 

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické 

výhodnosti nabídky. Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a 

přidělil jim následující váhy: 

 nabídková cena – 100 % 

V rámci kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena nabídková cena 

dle předchozího odstavce výzvy. 

Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Bodové 

hodnocení provede zadavatel podle následujících podmínek: 

V rámci hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena 

nabídková cena tak, že maximální počet bodů tohoto dílčího kritéria 

je 100. Tímto počtem bodů bude hodnocena vždy nejvýhodnější 

nabídka, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Ostatní 

hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne 
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násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě 

hodnocené nabídky. Tato bodová hodnota bude zaokrouhlena na 3 

desetinná místa. 

Další podmínky pro plnění  

zakázky: 

Cenová nabídka musí zahrnovat všechny náklady spojené s 

poskytnutím předmětu zakázky. 

V souvislosti s výběrovým řízením zadavatel stanovuje, že lhůta, po 

kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami, končí dnem 

podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem. Tato lhůta začíná běžet 

okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

Smluvní vztah bude upraven smlouvou s dodavatelem, která musí 

být uzavřena v souladu s podmínkami výběrového řízení a vybranou 

nabídkou. Kupní smlouva s vítězným uchazečem musí být uzavřena 

do 10 dnů od oznámení výsledku výběrového řízení, nebude-li mezi 

vítězným uchazečem a zadavatelem ujednáno jinak. 

Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným požadavkům, může 

být komisí z výběrového řízení vyřazena, o čemž bude uchazeč 

zadavatelem bezodkladně vyrozuměn. 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace bude zveřejněna na www. stránkách školy. 

Zároveň bude poskytnuta 6 osloveným zájemcům elektronicky 

(email). 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením bez udání důvodu zrušit.  

 

 

V Blížejově dne  10. 9. 2015 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. 

 

Jméno a příjmení: Dagmar Hanzalová 

E-mail: hanzalovad@seznam.cz 

Telefon: 379428940, 734 768 488 

 


