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Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 

Kladruby nad Labem 105 

533 14 Kladruby nad Labem 

Tel: 466 933 829  

Email:  info@skola-kladrubynl.cz 

Web: https://skola-kladrubynl.cz 

IČO:  00087858 

Výzva k podání nabídek 

 

Tato výzva spolu s přílohami obsahuje zadávací podmínky jmenované veřejné zakázky a tvoří její zadávací 

dokumentaci. 

 

Číslo zakázky:  Čj. SŠCHKJ/640/2022/MŠ 

Název zakázky: Nákup závěsů pro Domov pládeže 

Předmět zakázky: Výroba, dodání a instalace závěsů 

Datum vyhlášení zakázky: 6.12.2022 

Zadavatel: Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 

533 14 Kladruby nad Labem 105 

IČO 00087858 

Kontaktní osoba zadavatele: Marie Šourková 

sourkova.kladrubynl@seznam.cz 

723 731 181 

Lhůta pro podávání nabídek: Konec lhůty pro podávání nabídek: dne 21.12.2022 ve 12:00  hod. 

Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání. 

Otevírání obálek proběhne dne 22.12.2022 v 7:00 hod   

Popis předmětu zakázky: Výroba, dodání a instalace závěsů pro domov mládeže 

Specifikace: 

- garnýž hliníková jednopojezdová, profil „G“, délka 2500 mm, 

do stropu jsou již namontovány  

- závěs se skládá ze dvou částí: 

 balkonové dveře – rozměr závěsu šířka 105 cm, délka 

245 cm 

 okno – rozměr 145 cm šířka, délka 155 cm 

- látka (80% dimmout), nehořlavá 
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- barva světle šedá bez dekoru 

- doprava a instalace závěsů 

- nutné zaměření a vzorkování před výrobou na místě 

- počet oken s balkonovými dveřmi 68 

Předpokládaná hodnota zakázky 

v Kč, včetně DPH: 

430 000,00 Kč – předpokládaná cena 

Typ veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu 

Místa dodání/převzetí nabídky: Poštou na adresu zadavatele (Střední škola chovu koní a jezdectví 

Kladruby nad Labem, Kladruby 105, 533 14). Nabídku je možné předat 

osobně na podatelně školy v určené lhůtě. 

Na obálce musí být uveden nápis „Neotevírat – výběrové řízení 

„SŠCHKJ/640/2022/MŠ“. Obálky budou otevřeny zvolenou komisí, dne 

22.12.2022. 

Požadavek na zpracování 

nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena v Kč bez DPH a cena 

v Kč včetně DPH za realizovanou zakázku. 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena 

za splnění předmětu zakázky (včetně všech souvisejících služeb, jako 

např. doprava, instalace a likvidace obalů). 

Nabídková cena bude uvedena jako cena pevná, konečná a nejvýše 

přípustná po celou dobu plnění zakázky. Cena předmětu plnění s DPH 

může být zvýšena pouze v případě změn sazeb DPH. 

Obchodní, cenové, platební a 

technické podmínky: 

Jsou začleněny do přiloženého návrhu kupní smlouvy, který uchazeč 
použije ke zpracování své nabídky (viz požadavky na formu nabídky). 
Podmínky jsou závazné a není možné je změnit. 

Požadavek na obsah nabídky: Nabídka musí obsahovat:  
1. Základní identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, právní 

forma, IČ, DIČ, statutární zástupce).  
2. Jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa) 

kontaktní osoby ve věci zakázky.  
3. Požadované prokázání kvalifikace dle specifikace: 

- výpis z obchodního rejstříku, aktuálně odsouhlasený 
uchazečem 

4. Návrh realizace dodávky včetně nabídkové ceny formou 
doplnění návrhu kupní smlouvy (dále jen KS) a jeho 
podepsání osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo 
jménem uchazeče. 

 Vedle doplněného návrhu smlouvy může (jako nedílnou 
přílohu smlouvy) návrh realizace obsahovat případné 
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další nabízené služby a jejich parametry 
nespecifikované ve smlouvě. Návrh kupní smlouvy – 
Příloha č.1 výzvy 

5. Krycí list nabídky – příloha č.2 výzvy 
6. Čestné prohlášení dodavatele – příloha č.3 výzvy 
7. Doložení minimálně dvou uskutečněných zakázek v průběhu 

roku 2020, 2021, popř. 2022 v minimální výši 100 000,00 Kč. 
 

Hodnotící kritéria: - nejnižší nabídková cena zakázky v Kč včetně DPH 
 

Požadavky na uvedení kontaktní 

osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky včetně 

kontaktních údajů (telefon, emailová adresa) 

Požadavek na formu nabídky: 

 

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné formě. 

Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce. 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Uchazeč zpracuje nabídku ve formě návrhu kupní smlouvy 

podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (s 

čitelně uvedeným celým jménem a funkcí této osoby), Údaje, 

nespecifikované ve smlouvě (rozsah dalších nabízených služeb atp.) 

uvede uchazeč jako nedílnou přílohu návrhu smlouvy. 

 

Přílohy: 

Příloha č.1 Návrh kupní smlouvy 

Příloha č.2 Krycí list nabídky 

Příloha č.3 Čestné prohlášení dodavatele 

 

Kontaktní osoba pro jednání:  

 

Jméno:  Marie  

Příjmení:  Šourková 

E-mail:  sourkova.kladrubynl@seznam.cz 

Telefon:  723 731 181 
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V Kladrubech nad Labem, dne    6.12.2022                                        

 

 

                                                                                                             __________________________ 
                                                                                                                     MVDr. František Horák 
                                                                                                                              ředitel školy 


		2022-12-06T13:29:35+0100
	MVDr. František Horák
	Jsem autorem tohoto dokumentu




