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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) 

Číslo veřejné zakázky 
(bude doplněno 

poskytovatelem dotace)1 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo 

projektu 

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji 

Název veřejné zakázky: Dodávka vybavení chemické laboratoře 

Předmět veřejné 

zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

dodávka 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

 29.5.2014 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní 

forma: 

Střední průmyslová škola strojní a stavební  

Sídlo zadavatele: Komenského 1670, 390 02 Tábor 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa) 

Ing. Marcel Gause, ředitel  

Tel. 381 500 012 

e-mail: marcel.gause@sps-tabor.cz  

IČ zadavatele: 60061863 

DIČ zadavatele: CZ60061863 

Kontaktní osoba 

zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Eva Petrová 

 tel. 776117580,  

info@sps-tabor.cz 

 

Lhůta pro podávání 

nabídek  

Zahájení: 29. 5. 2014 ve 12,00 hodin 

Ukončení: 23. 6. 2014 ve 12,00 hodin 

Popis předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je vybavení chemické laboratoře dle 

přílohy č. 2 – technická specifikace 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

400 826,45 Kč bez DPH, 485 000,-- Kč s DPH 

 

 Předpokládaná hodnota je také cenou maximální  a její 

překročení povede k  vyloučení nabídky uchazeče 

z výběrového řízení!! 

Typ veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu – nejedná se o zadávací řízení podle 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

Naformátována tabulka

Naformátováno: není zvýrazněné

Naformátováno: není zvýrazněné

Naformátována tabulka

Naformátováno: není zvýrazněné

Naformátováno: není zvýrazněné

Naformátováno: není zvýrazněné

Naformátováno: Písmo: není Tučné

Naformátována tabulka

http://www.msmt.cz/
mailto:marcel.gause@sps-tabor.cz
mailto:info@sps-tabor.cz
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zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů. 

Lhůta pro dodání 
(zpracování veřejné 

zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ 

doba trvání veřejné 

zakázky 

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na 30 dnů ode dne 

podpisu smlouvy oběma stranami (viz příloha č. 5 - Kupní 

smlouva). 

Místa dodání/převzetí 
plnění: 

Sídlo zadavatele – tj. Střední průmyslová škola strojní a 

stavební, Tábor, Komenského 1670 

Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena včetně DPH. (váha 100 %) 

 

Nabídky budou vyloučeny ze soutěže za těchto podmínek: 

 

a) nesplňující požadavky podle soutěžních podmínek, zejména 

technické požadavky 

b) zjistí-li zadavatel kdykoli v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl 

v předložených nabídkách nepravdivé údaje 

c) nabídková cena překročila předpokládanou hodnotu zakázky 

d) nabídka byla předložena po stanovené lhůtě 

 

Požadavky na prokázání 

splnění základní a 

profesní kvalifikace 

dodavatele: 

- Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, doloží uchazeč v nabídce čestným 

prohlášením (vzor čestného prohlášení Příloha č. 4) 

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, 

či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

Tento výpis nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni 

podání nabídky (prostá kopie) 

- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 

právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu 

veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie). 

 

Originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný 

uchazeč před podpisem smlouvy. 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby 

uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídku podá uchazeč písemně. Uchazeč podává nabídku ve 

lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být 

podána v řádně uzavřené a neporušené neprůhledné obálce 

opatřené na uzavření podpisem uchazeče, označené názvem 

veřejné zakázky, tj. „Dodávka vybavení chemické laboratoře“, 
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„NEOTVÍRAT“. Dále musí být na obálce uvedena adresa 

dodavatele, na kterou je možno zaslat oznámení. 

Nabídku doručte na adresu: 

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor 

Komenského 1670 

390 41 Tábor 

Kupní smlouva 

Uchazeč je povinen předložit jako nabídku vyplněnou smlouvu, 

podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Uchazeč nesmí měnit obsah předložené smlouvy mimo údaje 

povolené k doplnění. 

 

Odvolání zaslané nabídky je možno písemnou formou nejpozději 

do nejzazšího termínu předložení nabídek. 

Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými 

listy nabídky. 

Povinnost uchovávat 

doklady a umožnit 

kontrolu: 

- Předmět plnění je financován z projektu OP VK kde uchazeč 

bere na vědomí, že vybraný dodavatel je osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v 

platném znění. 

- Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet 

požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů 

Evropské unie stanovené v obecně závazných předpisech 

(zejména nařízením Komise (ES) č. 1828/2006) a příručkách 

vydaných Řídícím orgánem OP VK, a to ve všech relevantních 

dokumentech týkajících se daného zadávacího/výběrového 

řízení, tj. zejména ve smlouvách a dalších dokumentech 

vztahujících se k dané zakázce. 

- Uchazeč bere na vědomí, že je povinen poskytovat požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (MPSV; MMR; Ministerstva financí; 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, OLAF, Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 

a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 - Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, 

aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést 

kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to 

po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci 

minimálně do roku 2025 (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 
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zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Další podmínky pro 

plnění veřejné zakázky: 

Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

Bude vyplněn krycí list 

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace:  

Zadávací dokumentace není samostatným dokumentem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ 

www stránky ZS. 

 

Jméno: Eva 

Příjmení: Petrová 

E-mail: eva.petrova@sps-tabor.cz 

Telefon: 776117580 

 

V Táboře dne 26.5.2014 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Technické parametry nábytku 

Příloha č. 2 – Technická specifikace 

Příloha č. 3 – Krycí list 

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení 

Příloha č. 5 – Kupní smlouva 

 

       

 

 

 

Ing. Marcel Gause 

ředitel školy 

 

 

Naformátována tabulka

Naformátováno: není zvýrazněné

http://www.msmt.cz/

