
  

 

Mateřská škola Orlová – Lutyně K. Dvořáčka 1228 
okres Karviná, příspěvková organizace 

 
 
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup zboží pod 
názvem „konvektomat do školní kuchyně“. 
 
Mateřská škola Orlová – Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková 
organizace, zastoupená Mgr. Janou Valoškovou, ředitelkou MŠ, hodlá v souladu 
s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen zákon), uzavřít s vhodným subjektem smlouvu o dílo (kupní 
smlouvu, příkazní smlouvu, apod. – dle předmětu zakázky) na veřejnou zakázku malého 
rozsahu (dále jen zakázka). Za tímto účelem má zájem získat na základě této výzvy 
informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky. 
 
I. Identifikační údaje veřejného zadavatele 
   
Zadavatel: Mateřská škola Orlová – Lutyně K. Dvořáčka 1228 
 okres Karviná, příspěvková organizace    
Adresa:                                           K. Dvořáčka 1228, 735 14 Orlová – Lutyně   
Zastoupena:             Mgr. Jana Valošková, ředitelka MŠ 
IČ:                                   48806196 
DIČ:             CZ48806196    
Kontaktní osoby:           Mgr. Jana Valošková, ředitelka MŠ 
             tel. č. 774 223 838, mail: info@mskarladvoracka.cz 
 
                                      
                                
II.   Předmět a rozsah zakázky:  
 
Účelem realizace zakázky je zakoupení konvektomatu na cca 200 jídel pro školní jídelnu 
mateřské školy. 
 
 
Zakázka (stavba, dodávka, služba) bude realizována v souladu: 

a) s položkovým rozpočtem, 
b) s obchodními podmínkami zadavatele stanovenými formou požadavků na obsah 

smlouvy. 
 

 
    III.   Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:     190.000 Kč  
      
 
     IV.   Požadavky zadavatele na prokázání profesní způsobilosti: 
 

Dle ust. § 77 odst. 1 a ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona splnění profesní způsobilosti 
prokáže dodavatel, který předloží: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
   zápis do takové evidence vyžaduje nebo písemné čestné prohlášení v případě, že 
není  
   v obchodním rejstříku zapsán, 
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 



 
 
V. Zadávací dokumentace 
 
a) obchodní podmínky 
 
1. Zadavatel pro plnění předmětu zakázky stanovuje obchodní podmínky zpracované 

formou požadavků na obsah smlouvy. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást 
zadávací dokumentace.   

2. Dodavatel je povinen akceptovat obchodní podmínky zadavatele stanovené formou 
požadavků na obsah smlouvy v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy 
dodavatele od obchodních podmínek zadavatele odchylovat, bude tato skutečnost 
považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení. 
Dodavatel do návrhu smlouvy doplní pouze údaje vyžadované zadavatelem (identifikační 
údaje, nabídkovou cenu, kontaktní údaje pro oznámení vady díla), datum a místo 
podpisu a připojí přílohy. Jiná změna není přípustná. Návrh smlouvy musí být podepsán 
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. 

 
b) platební podmínky 
 
1. Zálohy na platby nebudou sjednány. 
2. Provedené práce (dodávky, služby) budou uhrazeny po předání dokončené zakázky bez 

vad a nedodělků objednateli na základě faktury, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  
4. Další podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v obchodních 

podmínkách zadavatele zpracovaných formou požadavků na obsah smlouvy o dílo. 
 
c) podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu 
 
Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění předmětu zakázky změnit pouze v případech 
uvedených v obchodních podmínkách zadavatele. 

 

d) varianty nabídky 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
e) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 
1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách 

v členění s DPH, DPH a bez DPH za plnění celkového předmětu zakázky v souladu 
s podmínkami zadávacího řízení.  

2. Dodavatel je povinen ocenit všechny položky uvedené v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovém rozpočtu apod.). Součástí nabídkové 
ceny musí být veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 
řádné a bezvadné zhotovení předmětu zakázky (díla) v požadovaném rozsahu. 

3. Dodavatel je povinen ocenit veškeré položky uvedené v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovém rozpočtu apod.), přičemž zadavatel 
nepovažuje položku za oceněnou, pokud u ní bude uvedeno 0,-- Kč. Takovou skutečnost 
bude zadavatel považovat za nesplnění povinnosti dodavatele ocenit všechny položky. 
Stejně bude posuzovat i ocenění položky s odlišnou výměrou nebo neocenění položky 
vůbec. 



4. Dodavatel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu zakázky, a 
to v rozsahu převzatých zadávacích podmínek a jiných dokumentech obsahujících 
vymezení předmětu smlouvy. 

5. Další podmínky vztahující se na způsob zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny 
v obchodních podmínkách zadavatele. 

 
f) kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek 
 
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení 
nabídkové ceny je rozhodná celková nabídková cena, její výše bez daně z přidané hodnoty. 
Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH.  

g) požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

 
1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně v českém jazyce.  
2. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené dle vzoru. Obálka bude 

opatřena adresou, na níž je možné zaslat vyrozumění dodavateli o tom, že jeho 
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

3. Vzor provedení obálky s nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 

 
Identifikační údaje – doplní dodavatel 
Název obchodní název firmy/jméno a příjmení 
Sídlo/místo podnikání 
Právní forma 
IČ/DIČ 
 

NEOTVÍRAT - NABÍDKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 
 

„konvektomat do školní kuchyně“ 

  
Mateřská škola Orlová – Lutyně K. Dvořáčka 1228                                             

okres Karviná, příspěvková organizace 

 
  

 

4. Předložená nabídka bude členěna: 
            -  krycí list nabídky s identifikačními údaji o dodavateli včetně kontaktních údajů  
      (tel. č., e-mail, fax, ID datové schránky) 
           -   doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
 -   návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 

-   přílohy smlouvy 
 
VI. Lhůta a místo pro podání nabídek 
1. Lhůta pro podání nabídek:  25. 9. 2017 do 9:00 hod. 
2. Místo pro podání nabídek: sekretariát MŠ (adresa: K. Dvořáčka 1228, 735 14 Orlová – 

Lutyně) 
3. Nabídky podané osobně budou přijímány ředitelkou MŠ Mgr. Janou Valoškovou v sídle 

zadavatele.  
 
 
 



VII. Místo a doba plnění předmětu zakázky 
 
1. Místo plnění je vymezeno např. realizační projektovou dokumentací, zákresem 

v katastrální mapě apod. 
2. Plnění předmětu zakázky bude zahájeno po ukončení poptávkového řízení a po 

podpisu smlouvy. 
3. Předpokládaný termín zahájení realizace díla:  říjen – listopad 2017 

Předpokládané ukončení realizace díla: 30. 11. 2017 
 
 
VIII. Práva zadavatele 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu na předmětnou zakázku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Orlové dne 12. 9. 2017 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Ředitel/ka PO Mgr. Jana Valošková 
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