
 
VÝZVA 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky  
 

Vybavení nového objektu školy 
      k akci „DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí – Přístavba školy“ 

dle §12 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) a Směrnice 

MŠMT upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
č.j. 2371/2009-14 ze dne 22.července 2009. 

 
 
 
 
Zadavatel:  

 
DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU a ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 

Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, PSČ 517 41 
IČO: 60884754, bank.spojení: ČNB Hradec Králové, č.ú. 1430571/0710 

tel. 494539530, fax  494321689 
dds.kostelec@tiscali.cz 

       dds.zankova@seznam.cz 
       
         
 
1 Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem plnění je dodávka a montáž vybavení objektu školy podle přílohy č. 3, kde je 
uvedena specifikace předmětu plnění,  ve lhůtě akce do 28.08.2010. 

1.1.1 Věcný rozsah zakázky na dodávku: 
Kompletní dodávka a montáž vybavení objektu školy rozdělená na části: 
A) Dodávka nábytku pro pracovny učitelů, sborovnu, kancelář a návštěvní 
místnost. 
B) Dodávka tabulí a nábytku pro učebny, nábytek pro učebnu PC, vybavení 
šaten. 
C) Dodávka regálového vybavení pro skladovací prostory školy. 
 
Uchazeč může podat společnou nabídku na jednu, více nebo všechny části 
veřejné zakázky. 
 

1.1.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
720,5 tis.Kč bez DPH/865 tis.Kč včetně DPH. 
Předpokládána hodnota jednotlivých částí: 
Pro část A - Kč 310 tis./372 tis. Kč včetně DPH. 
Pro část B - Kč 328 tis./394 tis. Kč včetně DPH 
Pro část C – Kč 82,5 tis./99 tis. Kč včetně DPH. 



 
2 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

2.1 Zahájení plnění veřejné zakázky 
 Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem zadávacího 

řízení s termínem zahájení  od 01.7.2010. 
2.2 Termín dokončení veřejné zakázky 
 Zadavatel předpokládá dokončení plnění nejpozději 28.08.2010. 
2.3      Místo plnění veřejné zakázky: Dětský domov se školou a základní škola,  
                                                                Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7  
            
 

3 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů 
3.1 Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění základních kvalifikačních 

předpokladů, které jsou uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložením 
čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní kvalifikační 
předpoklady splňuje, a které musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít vzoru čestného prohlášení, jež je 
přílohou č. 1 této výzvy.  

3.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč v nabídce 
doložením: 
a) výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán (např. výpis ze živnostenského rejstříku), a to v originále nebo v úředně 
ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší 90 
kalendářních dnů. 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci v prosté kopii. 

3.3 Požadavky na prokázání kvalifikace jsou společné pro všechny části veřejné 
zakázky. Pokud uchazeč podává nabídku na více částí veřejné zakázky, 
prokazuje kvalifikační předpoklady pouze jednou.  

 
4 Požadavky na jednotný obsah a zpracování nabídky: 

4.1 Zadavatel požaduje dodržet jednotný obsah, uspořádání a zpracování nabídky 
takto: 

4.1.1 Identifikační údaje uchazeče s uvedením kontaktní osoby pověřené k 
případným dalším jednáním se zadavatelem, telefonní a faxové spojení popř. 
spojení elektronickou poštou.  

4.1.2 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem. Doklady 
budou seřazeny tak, jak jsou uvedeny a požadovány v odstavci 3 této výzvy. 

4.1.3 Specifikace předmětu plnění tj. podrobný popis předmětu plnění dle odstavce 1 
této výzvy pro část nebo části veřejné zakázky, na které uchazeč podává 
nabídku.  

4.1.4 Cenová nabídka zpracovaná podle požadavků uvedených v odstavci 5 této 
výzvy pro část nebo části veřejné zakázky, na které uchazeč podává nabídku. 

4.1.5 Návrh smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo 
jeho jménem se zapracovanými obchodními podmínkami uvedenými v odst. 5 
a 6 této výzvy. 



4.1.6 Písemné čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým 
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, podepsané osobou 
oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč může využít vzoru 
čestného prohlášení, jež je přílohou č. 2 této výzvy.  
 

4.2 Nabídka bude zpracována v písemné formě, v jazyce českém, ve dvou vyhotoveních 
(originál a kopie).  

4.3 Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. 
 
 
5 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:  

5.1 Celková nabídková cena pro každou jednotlivou část (A, B, C) veřejné zakázky 
bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. Všechny 
ceny budou uvedeny v korunách českých. 

5.2 Celková nabídková cena musí být stanovena na celý rozsah příslušné části veřejné 
zakázky po celou dobu její realizace a musí být označena jako nejvýše přípustná.  

 
6 Obchodní podmínky  

6.1 Uchazeč předloží ve své nabídce samostatný návrh smlouvy o dílo pro každou část 
veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Každý návrh smlouvy bude podepsán 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.  

6.2 Uchazeč je povinen zapracovat do návrhu smlouvy následující obchodní podmínky. 
6.2.1 „Cena bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 

veškeré náklady spojené s realizací díla. Cena bude zaplacena objednatelem na 
základě vystaveného daňového dokladu-faktury.“ 

6.2.2 „Zhotovitel je oprávněn fakturovat po převzetí řádně dokončeného díla 
objednatelem. Za převzetí díla objednatelem se považuje řádně dokončené dílo 
předané zhotovitelem a převzaté objednatelem na základě protokolu o předání a 
převzetí díla.“ 

6.2.3 „Daňový doklad – faktura musí obsahovat kromě lhůty splatnosti, která činí 21 
kalendářních dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu 
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a údaje dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.“  

6.2.4 „V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury.“ 

6.2.5 „Objednatel nebude poskytovat zálohy.“ 
6.2.6 „Za nepředání díla v termínu dle odstavce 2 výzvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny části díla, se 
kterou je zhotovitel v prodlení.“ 

6.2.7 „Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla objednatelem. Objednatel oznámí případnou vadu písemně a popíše, jak 
se vada projevuje. Vada musí být odstraněna zhotovitelem do dvou pracovních dnů 
od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li vada včas 
odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit ji sám na náklady zhotovitele.“ 

 



7 Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta  
7.1 Lhůta pro podání nabídek končí 11.6.2010 ve 12.00 hodin. 
7.2 Zadávací lhůta, po kterou jsou všichni uchazeči svými nabídkami v plném rozsahu 

vázáni, se stanovuje do 31.07.2010. 
  

 
8 Způsob, místo a doba podání nabídek: 

8.1 Nabídky lze poslat doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele. V tomto případě je 
za okamžik předání považováno datum a hodina převzetí zásilky odpovědným 
zaměstnancem zadavatele. 

8.2 Nabídky lze předat osobně po dobu lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele v 
pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 hod. Poslední den lhůty pro podání 
nabídek je 11.6.2010 do 12.00 hodin. Dobou podání nabídky se rozumí potvrzená 
doba převzetí (den a čas) obálky s nabídkou odpovědným zaměstnancem zadavatele.  

8.3 Nabídka se podává v uzavřené obálce, opatřené nápisem „Neotevírat“, adresou 
uchazeče a označením: „Vybavení nového objektu školy“.  

 
 
9 Otevírání nabídek  

9.1 Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 15.06.2010 v 10.00 
hod. 

 
 
10 Postup zadavatele při hodnocení nabídek   

10.1 Způsob hodnocení nabídek  
 Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší 

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty. 
 

11 Další podmínky veřejné zakázky  
11.1 Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční v úterý 3.6.2010 ve 10.00 hod. 

 
 
12 Zvláštní ustanovení, podmínky, požadavky a práva zadavatele  

12.1 Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.  
12.2 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.  
12.3 Zadavatel nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v tomto zadávacím 

řízení a s vypracováním nabídky.  
12.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace a údaje deklarované v nabídce před 

rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.  
12.5 Z účasti v zadávacím řízení budou vyloučeny nabídky uchazečů, které nebudou 

splňovat zadavatelem stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem 
požadované náležitosti. 

 
 
  
 



13   Přílohy 
13.1 Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních  

předpokladů 
13.2 Vzor čestného prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou 
13.3 Specifikace předmětu plnění 
13.4 Nákresy objektu – pouze pro dodávku části A) zakázky 

 



Příloha č. 1 
 
 

Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vybavení nového 
objektu školy“ prohlašuji, že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 

odst. 1 písm. a) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V …………….. dne …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2 

 
Čestné prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou 

 
 

Tímto čestně prohlašuji, že níže uvedený uchazeč, 
 

Název uchazeče (vč. právní formy)  

Sídlo / místo podnikání  

IČ  

DIČ  
 
 

je vázán celým obsahem své nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................................................... 
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 

 
 
 



Příloha č. 3 
Specifikace požadavků na vybavení školy 

 
Učebna PC-AUDIO-VIDEO (místnost 210) 
b)  8x stolky pod PC, 1  stolek pod tiskárnu, 9x pojízdné židle 
     1x kontejner nebo skříňka na dokumenty pro učitele (zamykací)- ve světlém odstínu  
      využít 1 stávající stolek pod učitelský PC, zvážit použití 4 stolků pod PC (dodavatel IDEA)        
     1 tabule školní bílá - pro popis fixem (2m) 
 
Školní učebny (7x – místnosti 106,108,110,112,204,206,208) 
b) 6x tabule školní bílá - pro popis fixem (2,5m)  
    48x školní lavice jednomístná - výškově stavitelná, s košem a sklopnou deskou  
    48x školní židle – výškově stavitelná 
    (pro jednu učebnu s interaktivní tabulí  nábytek máme,) 
    7x učitelský stůl jednoduchý (bez zásuvky, bez kontejneru) – v příslušné barvě  
    7x židle učitelská –  v příslušné barvě 
Barevné rozlišení jednotlivých tříd dohodneme před podpisem smlouvy.  
   
Kabinety (4x/1x – místnosti 107,111,205,209) 
a) regálové a šatní skříně pro 2 osoby v každém kabinetu + 2 pracovní místa s kontejnery a 
2 pojízdnými  židlemi pouze do jednoho kabinetu            
při návrhu  využít pro 3 kabinety stávající nábytek ze sborovny, tj. 2 pracovní stoly kratší 
(120x60) + 2 delší (220x60 s místem pro 2 osoby),  6 pojízdných židlí a 6  kontejnerů 
 
Sborovna (místnost 202)  
a) pracovní místa pro 8 osob, židle,úložné prostory, kuchyňský koutek 
 
Kancelář zástupce ředitele (místnost 104)  
a) pracovní místo, židle,  úložný prostor, jednoduché konferenční vybavení    
 
Učitelská knihovna + návštěvní místnost (místnost 105)   
a) nábytková stěna – knihovna (částečně prosklená),  pracovní stůl, 2  židle 
 
Šatna (místnost 101)     
b) šatnové lavice-stěny s věšáky 10 ks  š.110cm (kovové konstrukce ve žluté barvě). 
 
Skladové prostory školy (212,211,109, 005, 007,008,010)  
c) regály kovové, celkem 34 bm - dle rozpisu: 
bílé stojiny, bílé police (6 ks), výška 2,5 m, hl.0,40 m, šířka 4+3+3 m  
bílé stojiny, bílé police (5 ks), výška 2 m, hl. 0,40 m, šířka 3+2+2+1+2+2+1m  
bílé stojiny, pozink. police (5ks), výška 2 m, hl. 0,40 m, šířka 4+2+2+2+1 m   
Pozn.: kurzívou je uveden současný majetek, který je zachovalý a chceme jej využít. 
Další požadavky: 
Světlé odstíny nábytku,  maximální odolnost použitých materiálů proti oděru a 
mechanickému poškození,  barevné rozlišení učeben . 
               Bez DPH/s DPH  
a) kancelářský .nábytek v hodnotě            310/372 tis.Kč 
b) školní nábytek v hodnotě          328/394 tis.Kč 
c) regály              82,5/99 tis.Kč             
celkem  721/865 tis.Kč          


