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Výzva k podání nabídek 

 
k Veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

Název veřejné zakázky: Vybavení školní jídelny a ostatní spotřebiče pro SOŠ a 
SOU Kladno 

Předmět veřejné zakázky: dodávka 
Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 

7. 12. 2018 

Zadavatel, právní forma: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, 
nám. Edvarda Beneše 2353 
příspěvková organizace Středočeského kraje 

Sídlo zadavatele: nám. Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Petr Paták, DiS. 
telefon: 723 359 494        
e-mail: reditel@sosasoukladno.cz 

IČ zadavatele: 00473634 
DIČ zadavatele: není 
Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Ratajová Kamila 
telefon: 774 873 313 
e-mail: ratajova@sosasoukladno.cz 

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

Datum zahájení: 10. 12. 2018 v 8 h 
Prohlídka prostor: 12. 12. 2018 v 11h – NUTNÁ pro 
ČÁST A 
Datum ukončení písemných dotazů: 16. 12. 2018 
Datum ukončení: 20. 12. 2018 ve 12 hod. 

Zadávací dokumentace: Je nedílnou součástí této Výzvy k podání nabídky.  
Předmět veřejné zakázky: Dodávka vybavení školní jídelny specifikovaném v příloze 

Zadávací dokumentace, jejíž je nedílnou součástí.  
Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

ČÁST A 

330.578,52 Kč bez DPH 

 

ČÁST B 

37.190,10 Kč bez DPH 

 

ČÁST C 

37.190,10 Kč bez DPH 

 

Jeden dodavatel může podat nabídky do všech částí.  

 

Zakázka NENÍ zadávána jako celek, připouští se 
nabídky pouze některé z částí.  
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Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou 
maximální a nepřekročitelnou. Vyšší cenové nabídky 
nemůže a nebude veřejný zadavatel akceptovat, nabídky 
obsahující vyšší nabídkovou cenu budou vyřazeny. 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku. Veřejná 
zakázka není zadána podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Postup výběrového řízení se řídí pravidly dle Směrnice 
Středočeského kraje č. 156 o zadávání veřejných zakázek 
příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje. 

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

Lhůta pro příjem nabídek končí 20. 12. 2018 ve 12 h 

 

Po vyzvání k podpisu smlouvy zadavatelem, které 
proběhne elektronickou formou, je uchazeč povinen uzavřít 
smlouvu se zadavatelem do pěti pracovních dnů, nebude-li 
ujednáno jinak. 

 

Lhůta pro plnění veřejné zakázky počíná běžet dnem 
podpisu Kupní smlouvy. 

Místo pro podání nabídek: Nabídku je nutné zaslat doporučeně poštou nebo osobně 
předat v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hodin na 
sekretariátu školy: 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, 
nám. Edvarda Beneše 2353,  
Sídlo: nám. Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno 
 

Hodnotící kritéria: Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH 
v Kč (váha kritéria 100%). 
 
Vítěznou nabídkou se stává nabídka s nejnižší celkovou 
nabídkovou cenou bez DPH. 

 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace 
způsobem a v rozsahu stanoveném v Zadávací 
dokumentaci.   

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč uvede jméno a příjmení kontaktní osoby, její 
telefon a email. 

Další podmínky pro plnění 
veřejné zakázky: 

Obchodní a platební podmínky jsou součástí závazného 
vzoru Kupní smlouvy, která je součástí Zadávací 
dokumentace. 
 
Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení 
kdykoliv až do podpisu smlouvy bez udání důvodu! 
 

Uveřejnění zadávací 
dokumentace: 

Zadávací dokumentace (včetně příloh) bude společně 
s výzvou k podání nabídek po celou dobu lhůty pro podání 
nabídek uveřejněna a volně dostupná na profilu zadavatele 
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https://zakazky.kr-stredocesky.cz (pod IČ naší organizace)    
a také na webových stránkách školy 
http://www.sosasoukladno.cz  

 
 
 

http://www.sosasoukladno.cz/



