
 

 

 

Základní   škola   Přerov,   Želatovská 8 
  

Želatovská 8, 750 02 Přerov tel: 581 202 970; fax: 581 202 970  

www.zs-zelatovska.cz  e-mail: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz  

   
 

   

  Strana 1 

(celkem 3) 
 

 

Výzva k podání nabídky 
 

Název zakázky: Zakázka na dodávku učebnic a pracovních sešitů 

Předmět zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Předmětem zakázky je dodávka učebnic a pracovních sešitů 

titulů a požadovaných kusů uvedených v zadávací 

dokumentaci. 

Datum vyhlášení zakázky: 25. července 2022 

Název/ obchodní firma 

zadavatele: 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 

Sídlo zadavatele: Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa) 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel školy 

Tel: 581 202 970; 602 527 013 

e-mail: dvorsky@zs-zelatovska.cz 

IČ zadavatele: 49558862 

Kontaktní osoby zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., ředitel školy 

Tel: 581 202 970; 602 527 013 

e-mail: dvorsky@zs-zelatovska.cz 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky: 

260.000,- Kč bez DPH 

Nabídka, která překročí tuto cenu, bude vyloučena. 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

10. srpna 2022 do 12:00 hodin 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní 

službou nebo osobně podat v sídle zadavatele na adrese 

Základní škola Přerov, Želatovská 8, 750 02 Přerov a to 

v kanceláři školy. 
 

Doporučenou poštou nebo kurýrní službou je možné zasílat 

nabídky od 25. 7. 2022 do 10. 8. 2022 do 12:00 hodin. Při 

podání nabídky poštou nebo jiným držitelem poštovní 

licence se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické 

převzetí v kanceláři školy na výše uvedené adrese a to do 

lhůty 10. 8. 2022 do 12:00 hodin. 

Osobní předání nabídky v sídle zadavatele je možné 

v pracovní dny: 

- 25. až 29. 7. 2022: 8:00 – 14:00 hodin 

- 1. 8. až 5. 8. 2022: 8:00 – 14:00 hodin 

- 8. 8. až 9. 8. 2022: 8:00 – 14:00 hodin 

- 10. 8. 2022:       a        8:00 – 12:00 hodin 

Datum ukončení příjmu: 10. 8. 2022 ve 12:00 

Nabídky podané po tomto termínu (ať již poštou či osobně) 

budou vyloučeny. 
 

S ohledem na škole probíhající opravy doporučujeme 

před osobním doručením na adresu školy kontaktovat 

pracovníky školy na číslech 702 203 699 nebo 

739 329 161 a dohodnout se na datu a času převzetí. 

http://www.zs-zelatovska.cz/
mailto:zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
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Typ zakázky Zakázka malého rozsahu 

Lhůta dodání (zpracování 

zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání zakázky 

Veškeré dodávky je třeba dodat do 31. 8. 2021 

Místa dodání/převzetí 

nabídky: 

Základní škola Přerov, Želatovská 8, 

Želatovská 8, 750 02 Přerov 
 

V případě osobního doručení, kancelář školy na téže 

adrese. 

Hodnotící kritéria: Nabídková cena včetně DPH 
 

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se 

zdravotním postižením, tj. poskytujících náhradní plnění 

Nabídky poskytující náhradní plnění budou pro účely 

hodnocení zvýhodněny 15% snížením nabídkové ceny, tj. 

rozhodná výše nabídkové ceny takového dodavatele 

uvedená v nabídce, k níž  musí být přiloženo čestné 

prohlášení o poskytnutí náhradního plnění, bude pro účely 

hodnocení (tj. sestavení pořadí nabídek dle cen od nejnižší 

do nejvyšší ceny) přepočítána koeficientem  0,85 
 

Způsob hodnocení 

Hodnotící komise sestaví pořadí jednotlivých nabídek dle 

výše nabídkové ceny od nevýhodnější nabídky (nejnižší 

ceny) po nabídku nejméně výhodnou (nejvyšší ceny). 

V případě rovnosti nabídek o vítězi rozhodne los. 

Náležitosti nabídky: Uvedeno v zadávací dokumentaci 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu – viz příloha č. 1 

zadávací dokumentace 

Formální náležitosti 

nabídky: 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné 

formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče (tzn., 

že podepsány musí být všechny přílohy zadávací 

dokumentace vyplněné/doplněné uchazečem). Nabídka 

bude předložena v 1 výtisku. 

Požadavky na doručení 

nabídky: 

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce. 

Na obálce bude uvedena: 

- adresa zadavatele: Základní škola Přerov, 

Želatovská 8, Želatovská 8, 750 02 Přerov; 

- adresa uchazeče, který podal nabídku; 

- text: „NEOTVÍRAT – ZAKÁZKA NA DODÁVKU 

UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ“. 

 

Doplňující ustanovení 

Zadávací řízení není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení a to 

http://www.zs-zelatovska.cz/
mailto:zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
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nejpozději do doby před uzavřením smlouvy. O případném zrušení výběrového řízení bude 

zadavatel bezodkladně písemně informovat oslovené společnosti, popř. všechny uchazeče, 

kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Zadavatel není povinen 

uchazečům sdělovat důvody zrušení výběrového řízení. 

http://www.zs-zelatovska.cz/
mailto:zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz

