
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ,  
CHVALETICE, ŽIŽKOVA 139 

Žižkova 139, 533 12 Chvaletice 
 

 

Výzva 
k předložení nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu 
 

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 jako veřejný zadavatel 
vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

 

Dodávka vybavení domova mládeže 
 
 
1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 
Název:    Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 
Právní forma:   příspěvková organizace 
Sídlo:    Žižkova 139, 533 12 Chvaletice 
IČ:     00087840 
Zastoupený:    Mgr. Naděžda Kovářová, ředitelka 
 
Kontaktní osoba 
Kontaktní osobou pro tuto veřejnou zakázku je: 
Mgr. Naděžda Kovářová, +420 720 943 328 
Bc. Petra Fikejsová, vedoucí TEÚ, +420 722 793 237 

E-mail:  eko@souzchvaletice.cz 

 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
2.1. Předmětem plnění zakázky je dodávka vybavení – viz. Příloha č. 1. Specifikace předmětu 
plnění. 
 
3. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 17. 11. 2022. Uchazeči mohou své nabídky předkládat od 
18.11. 2022 do 29. 11. 2022 do 9.00 hodin, poštou nebo osobně, v uzavřených, 
neporušených a neprůhledných obálkách, označených: Neotvírat — veřejná zakázka, 
Dodávka vybavení domova mládeže, na adresu: Střední odborné učiliště zemědělské, 
Chvaletice, Žižkova 139, Chvaletice 533 12. Při osobním dodání je nutno nabídku odevzdat 
v kanceláři sekretářky školy. 
Nabídku je nutné podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek 
doručena zadavateli. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, 
budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny. 

Obálka bude zapečetěna proti neoprávněné manipulaci. 

 
 
 
 
4. Požadavky na zpracování nabídky 

mailto:eko@souzchvaletice.cz


Nabídka musí obsahovat zejména identifikační údaje dodavatele, návrhy smluv podepsané 
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, doklady prokazující splnění kvalifikační 
způsobilosti dodavatele. 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.  
 
5. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni  
Je po celou dobu plnění zakázky. 
 
6. Údaje o hodnotících kritériích 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
  
7. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je možno 

překročit výši nabídkové ceny  
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy o dílo. Výše 
smluvní ceny díla včetně DPH, uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy o dílo je cenou 
nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v 
souvislosti s prováděním díla popsané v této smlouvě. Překročení ceny vč. DPH je možné jen 
při změně sazeb DPH.  
 
8. Technické podmínky 
Technické podmínky uvedeny v přílohách výzvy. 
 
9. Požadavky na varianty nabídek 
Varianty nabídek nejsou přípustné. 
 
10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Dodavatelé vyplní a ocení veškeré položky předloženého soupisu dodávek.  
 
11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
Součástí zadávací dokumentace je i návrh smluvních podmínek zadavatele ve formě návrhu 
smlouvy o dílo. Na splnění těchto podmínek zadavatel trvá. Zadavatel požaduje, aby nabídka 
byla předložena ve formě doplněného a dodavatelem podepsaného návrhu smlouvy o dílo. 
Formulář smlouvy o dílo musí být použit bez výjimky. Dodavatel v tomto formuláři doplní data 
o zhotoviteli a údaje o ceně díla. Obálka bude obsahovat listinnou formu nabídky, vč. 
doplněného návrhu smlouvy o dílo podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem, či za 
dodavatele  
 
 
12. Požadavky na kvalifikaci 

 
Základní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, přičemž 
vzor čestného prohlášení k možnému využití je přílohou této výzvy. 
 
Profesní způsobilost 
 
Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti předložením následujících dokladů: 
 

▪ dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,  

▪ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci, 

 



Dodavatel předloží veškeré doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v kopii. 
 
 
 
13. Další práva zadavatele 
 

▪ Zadavatel má právo kdykoliv bez udání důvodu zadávací řízení zrušit. 
▪ Zadavatel si vyhrazuje právo ověřovat věrohodnost v nabídce uváděných údajů a 

dokladů. 
▪ Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k objasnění nabídky a stanovit pro něj 

lhůtu. 
▪ Zadavatel provede hodnocení nabídek a následně posouzení splnění zadávacích 

podmínek u vítězného dodavatele, v případě, že by nabídka vítězného dodavatele 
nesplňovala zadávací podmínky, bude vyřazena. Zadavatel může vyzvat k uzavření 
smlouvy dalšího dodavatele (účastníka řízení), a to v pořadí, které vyplývá z výsledku 
původního hodnocení, účastník vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vítězného 
dodavatele. Zadavatel může tento postup použít opakovaně. 

▪ Stejný postup si zadavatel vyhrazuje použít v případě, že vítězný dodavatel, který 
splnil zadávací podmínky, na písemnou výzvu odmítne poskytnout součinnost vedoucí 
k uzavření smlouvy. 

 
 
Ve Chvaleticích dne 17. 11. 2022 
 
Č.j. SOUz/1671/2022 

 
 
 

-------------------------------------------  
       Střední odborné učiliště zemědělské,  
                Chvaletice, Žižkova 139 

                                                                                     Mgr. Naděžda Kovářová 
     ředitelka 

 
 

Přílohy 
1. Specifikace předmětu plnění 
2. Krycí list nabídky 
3. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek 
4. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (vzor) 
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