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Výzva k podání nabídek 
 

Číslo zakázky (bude doplněno 
v případě GP ZS)1 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.03.06/02.0002 
Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků-

Environmentální výchova v praxi 
Název zakázky: Speciální přístroje pro sběr taxačních dat 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

dodávka 

Datum vyhlášení zakázky: 26. září 2011 
Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola 
Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 

Sídlo zadavatele: Lesnická 55, 397 01 Písek 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Ing. František Bušina, Ph.D. 
382506122 
busina@lespi.cz 

IČ zadavatele: 60869861 
DIČ zadavatele: CZ60869861 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Pavel Cais 
382506188 
caisml@lespi.cz 

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

Zahájení:27.9. 2011 od 7.00 hod. 
Ukončení příjmu nabídek: 
nejpozději do 11.10. 2011 do 13.00 hod.  
kancelář školy I. patro – sekretariát. 
 

Popis předmětu zakázky: a)Výškoměr a dálkoměr 
b)Přístroje pro sběr taxačních dat 
 (specifikace zakázky viz. Příloha č.1) 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč2: 

a) 35 558,40 (42 671,80) 
b) 172 115,- (206 546,-) 

Typ zakázky3: Zakázka malého rozsahu, která není zadávána podle zákona 

                                                
1 Číslo zakázky bude doplněno ZS před zveřejněním. 
2 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
3  Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
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137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů 

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

Časový harmonogram plnění:  
Předmět zakázky bude dodán do 31.10. 2011 
Platba za zakázku proběhne:  
Po dodání, instalaci vybavení a vystavení faktur (na každou 
část zvlášť) na zboží ve stanovené lhůtě splatnosti (do 4. 
listopadu 2011).  

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola 
B.Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55,  397 01  Písek 

Hodnotící kritéria:  Nabídková cena 100 % 
 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele na 
základě zadávací 
dokumentace4: 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele 

 Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na 
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

 Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 
Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 
kalendářních dní. 

 Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání 

 
Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

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

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

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v 
českém jazyce. Součástí originálu budou úředně ověřené 
kopie všech požadovaných dokladů uvedených v 
požadavcích na prokázání splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele. Nabídka bude obsahovat krycí list, 
na kterém budou uvedeny následující údaje: název veřejné 
zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a 
uchazeče, rozpis a rozpočet předmětu zakázky, nejvýše 
přípustná celková cena, datum a podpis osoby oprávněné za 
uchazeče jednat. Požadavek na písemnou formu je 
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána 
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí 
obsahovat všechny části dle zadání, nelze uznat částečné 
plnění. 
Podání poštou: na adresu zadavatele  
Podání osobně: v kanceláři zadavatele v době od 7.00 do 15.00  
Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému 
otevření a bude zřetelně označena tímto textem:  

                                                
4 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky.  
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„Projekt OPVK – VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek, 
Lesnická 55 – výběrové řízení – NEOTVÍRAT“  
Uchazeč společně s nabídkou vypracuje návrh smlouvy a 
předloží jej společně s nabídkou. Smlouva musí obsahovat 
klauzuli týkající se archivace dokladů a součinnosti při 
kontrolách projektu (viz další bod)  

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit kontrolu: 

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat 
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka 
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 podmínky pro plnění 
zakázky:* 

Zadavatel neposkytuje zálohy na provedené práce. Uchazeč je 
povinen si ujasnit případné nejasnosti před podáním nabídky.  
Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a 
zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. 
neopravňuje uchazeče považovat dodatečnou úhradou nákladů 
nebo zvýšení ceny.  
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez 
udání důvodu.  

*nepovinný údaj 
 
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné specifikaci zakázky. 
 


