
Výzva k podání nabídek

Číslo zakázky: VZ 001/2017

Název zakázky: Dodávka konvektomatu do školní kuchyně

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební práce) 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku.

Datum vyhlášení zakázky: 10.3.2017

Název/ obchodní firma zadavatele: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov

Sídlo zadavatele: Nová Dědina 368, 789 61 Bludov

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, vč. kontaktních údajů 
(telefon a emailová adresa)

Mgr. Ilona Křivohlávková
Tel.: 583 238 243, 733 717 419
E-mail: krivohlavkova@zsbludov.cz

IČ zadavatele: 63 69 64 87

DIČ zadavatele: CZ 63 69 64 87

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a emailová 
adresa):

Mgr. Ilona Křivohlávková
Tel.: 583 238 243, 733 717 419
E-mail: krivohlavkova@zsbludov.cz

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

Zahájení příjmu nabídek: 10.3.2017
Ukončení příjmu nabídek: 3.4.2017 do 12:00 hod

Popis předmětu zakázky: Zadávací dokumentace je součástí výzvy, příloha č. 1

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč1: 272 727 Kč bez DPH (330 000 Kč s DPH) 

Typ zakázky2 Veřejná zakázka malého rozsahu. 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2017 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění.

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

Předpokládaný  termín  uzavření  kupní  smlouvy  je  do  5
dnů po vyzvání zadavatelem, dodávka a instalace zboží do
měsíce po uzavření smlouvy.

Místa dodání/převzetí nabídky: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Nová Dědina 368
789 61 Bludov

Hodnotící kritéria: Nabídková cena               100 %

Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní  osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

1 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
2 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.



Požadavek na písemnou formu 
nabídky (včetně požadavků na 
písemné zpracování smlouvy 
dodavatelem):

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a
to  v  zalepené  obálce  s  označením  „NEOTEVÍRAT  –  VZ
001/2017“. Požadavek na písemnou formu je považován
za splněný tehdy,  pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou  jednat  jménem  uchazeče.  Nabídka  bude
podána  v  českém jazyce.  Součástí nabídky  bude  návrh
smlouvy dodavatelem.

Adresa pro podání nabídky:

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov

Nová Dědina 368

789 61 Bludov 

nebo osobně 

Úřední hodiny: po-pá 7:00-15:00

Další podmínky pro plnění zakázky:*

*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny v samostatné zadávací  dokumentaci.  Zadávací  dokumentace je v příloze
výzvy. 


