
 
 

 

Výzva k podání nabídek 
 
  

Číslo zakázky (bude doplněno 
MPSV při uveřejnění):  

Název zakázky: Technické vybavení RC Studánka 

Předmět zakázky (služba, 
dodávka nebo stavební práce): služba 

Datum vyhlášení zakázky: 8.6.2012 

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Registra ční číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00262 

Název projektu: Jsme si opravdu rovni a rovny? 

Název / obchodní firma 
zadavatele: Rodinné centrum Studánka, o.s. 

Sídlo zadavatele: Květnická 821, Tišnov, 666 01 

Osoba oprávn ěná jednat 
jménem zadavatele, její 
telefon a e-mailová adresa: 

Mgr. Miroslava Vyplašilová, 607 193 500, 
mrkvous@email.cz 

IČ zadavatele: 26659042 

DIČ zadavatele:  

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon a 
e-mailová adresa: 

PhDr. Libuše Beranová, 776 286 546, 
liba.beranova@tiscali.cz 

Lhůta pro podávání nabídek: 22.6.2012 15.00 

Místo pro podávání nabídek: Květnická 821, Tišnov, 666 01 

Popis p ředmětu zakázky: 

Předmětem plnění je nábytek dětský i kancelářský a 
vybavení kuchyně. 
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v přiložené 
specifikaci (příloha č.1) 
Návrh patra a přízemí budovy dle architektonické studie 
(příloha č. 2) 
Každý uchazeč smí podat jen jednu nabídku.  

Předpokládaná hodnota 
zakázky v K č (bez DPH): 

328 000 Kč bez DPH 
Cena nabídky musí být uvedena v CZK v jednotkových 
cenách bez DPH a celkových cenách bez DPH a s DPH. 
Na plnění nebude zadavatelem poskytována žádná 
záloha. Úhrada plnění bude prováděna v české měně 
na základě dokladů vystavených zadavateli se splatností 
30 dnů po převzetí dodávky bez vad a nedodělků 
zadavatelem.  



 
 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram pln ění / doba 
trvání zakázky: 

Montáž na místě dodání v termínu 29.8.-5.9.2012 (dle 
termínu dokončení rekonstrukce budovy) 

Místo dodání / p řevzetí 
plnění: 

Zboží bude dodáno na nové sídlo zadavatele zakázky:  
Riegrova 318, Tišnov, 666 01 

Hodnotící kritéria: 

Úplné obdržené nabídky budou hodnoceny pověřenou 
osobou bezprostředně po termínu pro odevzdání 
nabídky dle následujících kritérií: 
· Nabídková cena 40% (hodnocena bude celková 

nabídková cena v CZK bez DPH) 
· Zpracování návrhu řešení vybavení místností vč. 

vizualizace 20% 
· Rozsah plnění 20% 
· Doba splnění zakázky 10% 
· Délka záruční doby 10%  

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

· Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání 
· Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

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

· Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních 
kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel 
předložením čestného prohlášení v originále nebo 
úředně ověřenou kopií (příloha č.3).  

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchaze če: 

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

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za 
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude 
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu1, z něhož je 
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty).  

Další požadavky na 
zpracování nabídky*: 

Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., 
pouze obsahuje odkazy na jednotlivé ustanovení tohoto 
zákona. 
• Náklady na zpracování nabídek, jakož i jiné náklady 
spojené s účastí ve výběrovém řízení, nesou uchazeči. 
• Uchazeči i zadavatel jsou povinni se zdržet jednání, 

                                                 
1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. 



 
 

kterým by mohla být porušena zásada transparentnosti 
zadání zakázky, stejného zacházení nebo princip 
nediskriminace uchazečů o zakázku. 
• Elektronické podání nabídky není možné. 
• Součástí nabídky musí být i návrh smlouvy pro projekt 
na realizaci zakázky, přičemž návrh smlouvy nesmí 
vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či 
požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací 
dokumentaci a výzvě k podání nabídky, uchazeč o 
veřejnou zakázku musí v návrhu smluv uvést jím 
navrhované platební podmínky, harmonogram plnění 
zakázky, délku záruční doby a akceptovat vedle 
požadavků zadavatele ve Výzvě k podání nabídky 
rovněž ustanovení Obchodního zákoníku a dalších 
právních předpisů, které se vztahují na plnění zakázky. 
• Lhůta pro podání nabídek končí termínem uvedeným 
ve výzvě k podání nabídek. Až do okamžiku vypršení 
této lhůty je možno již podané nabídky písemně kdykoliv 
stáhnout zpět. 
• Podané nabídky se nevracejí z důvodů povinné 
archivace dle pravidel OP LZZ. 
• Dotazy k zadávacím podmínkám je možné podávat 
pomocí elektronické pošty na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby, a to do 3 dnů před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje 2 pracovní dny 
na odpověď na tento dotaz. 
• Smluvní vztah mezi zadavatelem a vítězným 
dodavatelem bude upraven písemnou smlouvou. 
• Součástí nabídky musí být písemný návrh smlouvy, 
který bude náležitě podepsán dle obchodního rejstříku 
osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
•  Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce 
zabezpečené proti manipulaci. Obálka musí být opatřena 
těmito náležitostmi:  
 
 názvem zakázky a registračním číslem projektu  
 
 nápisem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – služba - 
NEOTVÍRAT“  
 
 názvem/obchodní firmou uchazeče, sídlem uchazeče  
 
 názvem společnosti zadavatele  
 

Zadávací řízení se řídí: 

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ 
ve verzi D9 (verze 1.5 s platností od 15. 3. 2012),  na 
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
 

* Nepovinný údaj  
 
 

 




