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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby s názvem 

"Nákup robotů" 
 

Název zakázky:   "Nákup robotů"  

Předmět veřejné zakázky: Dodávka 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

16. 9. 2022 

Název/ obchodní firma 
zadavatele, právní forma: 

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková 
organizace 

Sídlo zadavatele: Poděbradova 307, 364 52 Žlutice 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele,  

Mgr. Luděk Svoboda, reditel@zszlutice.cz, 602191639 

IČ zadavatele: 47701412 

DIČ zadavatele: - 

Kategorie zadavatele:  veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

Kontaktní osoba zadavatele,  Mgr. Luděk Svoboda, reditel@zszlutice.cz, 602191639 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

19. září 2022 – 3. října 2022, ve 12 hodin 

Adresa pro podávání 
nabídek  

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková 
organizace, Poděbradova 307, 364 52 Žlutice 

Popis předmětu veřejné 
zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka 
robotických zařízení pro využití žáky. Předmět zakázky je 
podrobně specifikován v samostatné zadávací dokumentaci, 
která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek jako 
její příloha. 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

282 000 Kč vč. DPH  

Režim veřejné zakázky:  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a) (služby) 
/písm. zákona 

Lhůta pro dodání 
(zpracování veřejné zakázky) 
/ časový harmonogram 
plnění/ doba trvání veřejné 
zakázky 

Uchazeč musí dodat předmět plnění do 10 kalendářních dnů 
od podpisu smlouvy. 

Místa dodání/převzetí 
plnění: 

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková 
organizace, Poděbradova 307, 364 52 Žlutice 

Hodnotící kritéria: Celková nabídková cena včetně DPH – váha 100%. 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

a) Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění 
profesní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné 
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje. 
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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 a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

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 „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Nákup robotů“. 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. Specifikace předmětu zakázky / nabízeného. 
2. Krycí list nabídky.  
3. Návrh kupní smlouvy, který musí být podepsán osobou 

oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.  
4. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů 
5. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilost 

dodavatele. 
 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Cenová nabídka musí zahrnovat všechny náklady spojené s 
poskytnutím předmětu zakázky. Zadavatel nehradí 
účastníkovi náklady, spojené s vypracováním a doručením 
nabídky. 
 

Smluvní vztah bude upraven smlouvou s dodavatelem, která 
musí být uzavřena v souladu s podmínkami výběrového řízení 
a vybranou nabídkou.  
 

Účastník ve své nabídce a v návrhu kupní smlouvy uvede 
délku záruky na provoz předmětu plnění v měsících od 
předání kupujícímu. 
 

Pokud nabídka nevyhoví všem výše uvedeným požadavkům, 
může být komisí z výběrového řízení vyřazena, o čemž bude 
uchazeč zadavatelem bezodkladně vyrozuměn. 

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

 
 
Ve Žluticích dne 15. září 2022 
 
 


