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Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

s názvem "Nákup elektrické multifunkční pánve 150 l" 

 
Vážený dodavateli, 
v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění (dále jen zákon), Vás 
 

vyzývám 
 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup 
elektrické multifunkční pánve 150 l" 
 
Základní údaje o zadavateli: 
Název               Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6 
Sídlo    161 00 Praha 6, Liboc, Žukovského 580/6   
Zastoupený   Mgr. Mojmírem Dunděrou - ředitelem ZŠ 
IČ    48133914 
Kontaktní osoby M.Dunděra, tel 602 275 977; E. Kolingerová, tel.: 728 506 311 
 
Předmět nabídky: 
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrické multifunkční pánve 150 l s příslušenstvím 
dle specifikace – viz. PŘÍLOHA 1, včetně řádné přípravy elektroinstalací a montáže. 

 
Doba plnění: 
Předpokládaná doba plnění: srpen - září 2020 
 
Místo plnění: 
Základní škola Dědina, Žukovského 580/6, Praha 6, Česká republika 
 
Hodnocení nabídek: 
Zadavatel hodnotí předložené nabídky, které splní technické parametry specifikované v předmětu 
nabídky, podle hodnotících kritérií: nejnižší nabídková cena (/80%), přičemž hodnocena bude 
nabídková cena bez DPH; doba záruky a pozáruční servis (10%); odborná způsobilost 
dodavatele, referenční listy na dříve prováděné zakázky (5%); doba realizace (5%). 
 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění v českých 
korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přístupná a nepřekročitelná. 
 
Lhůta pro podání nabídky: nejpozději do 10.8.2020 do 12:00 hodin 
Nutná prohlídka místa plnění. 
 
Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán: 
30 kalendářních dnů ode dne podání nabídky. 
 



Požadavky na zpracování nabídky: 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídku podá uchazeč v listinné nebo elektronické 
podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v 
této výzvě.  
 
Způsob a místo podání nabídek a forma nabídky: 

Uchazeči podají nabídku osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to: 
pondělí až pátek od 8,00 do 14,00 hod. na níže uvedené adrese. 
Uchazeči mohou též podat nabídku poštou s datem podání nejpozději 7.8.2020, na adresu 
zadavatele: Základní škola Dědina, Žukovského 580/6, Praha 6. 
Uchazeči mohou též zaslat nabídku elektronicky na mailovou adresu: dundera@zsdedina.cz  a 
kolingerova@zsdedina.cz 
 
Práva zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele 
uvedené v zadávacích podmínkách. 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace 
uváděné uchazečem v nabídce. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k předložení cenové nabídky. 
 
Forma platby: 
Převodem, na dvě splátky; první 75%, splatnost do 14 dní po ukončení prací; druhá 25%, po 
zaškolení obsluhy. 
 
Přílohy: 

Multifunkční pánev charakteristika, technická specifikace 
Výkaz výměr pánev; samostatně elektro 
 
 
V Praze dne: 29.7.2020 
Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy 
Vyřizuje: Vladislava Roubalová, vedoucí školní jídelny 
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