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Výzva na vypracování cenové nabídky  

na opravu kuchyňské linky včetně spotřebičů  

ve školním klubu a žákovské kuchyně  

č. 8/2022 
 

I. Zadavatel: 

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 

příspěvková organizace 

Adresa:  Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice 

IČ:   70631786 

DIČ:    CZ70631786, neplátci DPH 

Tel.:    602 611 626 

Zastoupen:  Mgr. Jana Gajdošová, ředitelka školy 

 

II. PREAMBULE  

Vzhledem k předpokládané hodnotě této veřejné zakázky, tj. vzhledem k předpokládané výši celkového 

peněžitého závazku zadavatele se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) ve finančním limitu 

do 500 000 Kč bez DPH. 

 

III. Předmět zakázky: oprava kuchyňských linek a dodání spotřebičů. 

Rozsah prací: 

Školní klub 

Dodání a montáž kuchyňské linky, vestavných spotřebičů - elektrického sporáku, myčky, 

mikrovlnné trouby, lednice, dřezu, vodovodní baterie, odsavače par, úchytů, 1x led páska – 

osvětlení, kování aj. 

Žákovská kuchyňka v ZŠ 

Dodání a montáž kuchyňských linek: 

4x spodní skříňky délka cca 180 cm + 2x vrchní skříňky délka cca 180 cm 

3x vodovodní baterie 

3x dřez 

Kování, úchyty, 1x led páska - osvětlení 

Součástí realizace bude dodávka, montáž, likvidace a odvoz odpadu. 

  

IV. Doba a místo plnění 

Předpokládané zahájení: 20. 12. 2022 

Ukončení nejpozději:  31. 12. 2022 

Místo plnění: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 

příspěvková organizace 

 

V. Požadavky na prokázání kvalifikace 
 

1. Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 
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 příslušným platným oprávněním k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky – kopií 

živnostenského listu (případně výpis z jiné obdobné evidence), či výpisem 

z živnostenského rejstříku – doloží právnické i fyzické osoby 

 platnou kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li subjekt zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence (pokud je v ní uchazeč zapsán). 

 

2. Podá-li nabídku více subjektů společně nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu, 

prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst. 1 tohoto článku. 

 

VI. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny: 

1. Nabídková cena na celou dodávku bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami 

a na základě obhlídky, která se uskuteční dne 30. 11. 2022 v 9.00 hodin a při níž budou 

upřesněny požadavky školy. 

Nabídková cena je cenou smluvní. 

2. Cenová nabídka bude uvedena v české měně bez DPH, samostatně DPH a cena celkem 

včetně DPH. 

3. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a musí být platná po celou dobu a to od podání 

nabídky až do doby ukončení této veřejné zakázky. 

4. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením 

předmětu plnění.  

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti 

daňového dokladu. 

6. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího prokazatelného doručení a odsouhlasení se 

zadavatelem. 

 

VII. Způsob posuzování nabídek: 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 

 

VIII. Termín a místo podání nabídek: 

Nabídka musí být doručena e-mailem jana.gajdosova@zsserikova.cz nebo písemně 

na adresu zadavatele Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 

příspěvková organizace, Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava-Výškovice nejpozději do 16. 12. 

2022. 

7. Písemný návrh nabídky musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat. 

 

IX. Další podmínky a přílohy nabídky: 

1. Součástí nabídky bude položkový rozpočet. 

2. Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (dle bodu V. této výzvy). 

 

3. Dodavatel v nabídce uvede záruční lhůtu na provedenou zakázku. 

 

X. Práva zadavatele a další podmínky 

1. Širší společenské zájmy: Podpora účasti malých a středních podniků ve veřejných 

zakázkách. 

2. Podpora pro místní ekonomiku, komunitu. 

3. Zakázka byla připravena v souladu s aspekty odpovědného zadávání. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy do konce lhůty pro 

podání nabídky. 

 

mailto:jana.gajdosova@zsserikova.cz
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5. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky 

ověřit, případně upřesnit, informace uvedené uchazečem v nabídce. 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka 

nebude předložena v souladu s výše uvedenými podmínkami výzvy. 

7. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah poptávky i po uzavření poptávkového řízení 

a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky. 

8. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy (objednávky) ze strany 

zadavatele, která bude podmíněna finančním zajištěním. 

9. Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním 

nabídky. 

10. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit všechny informace, které požadoval v rámci 

zadávacího řízení. 

11. Dodavatelé budou vyrozuměni o výsledku výběru písemně, a to bezprostředně po výběru 

hodnotící komise a schválení zadavatele. 

12. Smluvní strany berou na vědomí, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšující 

50 000 Kč bez DPH podléhají uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. 

v platném znění a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být učiněny pouze písemně 

a také uveřejněny v Registru smluv. 

13. Dodavatel souhlasí s uveřejněním obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je 

povinen plnit dle obsahu objednávky ve stanovené lhůtě, ale ne však dříve, než bude 

potvrzená objednávka uveřejněna. 

14. Za datum uzavření smlouvy-plnění objednávky se považuje den akceptace objednávky 

objednatele dodavatelem, přičemž účinky smlouvy nastanou dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. 

15. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.  

 

XI. Kontaktní údaje 

Mgr. Jana Gajdošová, ředitelka školy, tel. 602 611 626, email jana.gajdosova@zsserikova.cz. 

 

 

V Ostravě dne: 30. 11. 2022        

 

Mgr. Jana Gajdošová  

ředitelka školy 

 

 


