
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK 
Poptávací řízení 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu  
 na dodávku  

„Vnitřního vybavení Multifunkčního centra Slezan „ 

 
   

1. Identifikace zadavatele  
 

Název zadavatele: Obec Karlovice 

Sídlo:Karlovice 138, Karlovice, PSČ 793 23 

IČ: 00296112 

DIČ CZ 00296112 

Zastoupen: paní Janou Helekalovou, starostkou obce 

telefon 554 725 392 

e-mail: starostka@karlovice.eu 

 

      Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení  
      Mgr. Kateřina Kočí  

      telefon 725 484 595  

      e-mail: karlovice.jeseniky@gmail.com 

 

 

2.   Druh a předmět veřejné zakázky 

2. 1. Druh veřejné zakázky 

Dodávka 

2. 2. Název veřejné zakázky 

„Dodávka vnitřního vybavení Multifunkčního centra Slezan“ 

Klasifikace předmětu zadávacího řízení  

 nábytek  - stoly jídelní a židle, vybavení kuchyňského koutu 

 výrobky a vybavení pro volný čas – pingpongový stůl vč. příslušenství, kulečníkový stůl, šipky s terčem, 

stolní fotbal,  

 výrobky a vybavení pro sport – gymnastické míče, podložky, činky lehké, gymnastické gumy, švihadla 

balanční podložky BOSU, žebřiny, cyklotrenažér, veslovací trenažér, stoper, posilovací věž a další dle 

specifikace 

 podlahová krytina – koberce 

 zrcadla 

                      

2. 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 350 000,- Kč bez DPH (423 500,- Kč včetně DPH).  

2. 4. Popis předmětu veřejné zakázky  

mailto:starostka@karlovice.eu
mailto:karlovice.jeseniky@gmail.com


        Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka vnitřního vybavení multifunkční centra. Dodávku 

tvoří vybavení společenského sálu nábytkem: stoly a židlemi; vybavení fitness klubovny sportovním nářadím a 

koberci; salonku kuchyňským koutem a dodání zrcadel.    

Další bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve specifikaci zařízení a 

dodávek, která tvoří přílohu této výzvy 

 

3. Podmínky pro plnění zakázky 

3.1.  Zadavatel požaduje, aby uchazeč o tuto zakázku předložil v nabídce živnostenské oprávnění k předmětu 

podnikání a to v rozsahu minimálně: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

Toto oprávnění prokáže podáním ověřeného živnostenského listu u fyzických osob, u právnických osob prokáže 

podáním živnostenského listu a výpisem z obchodního rejstříku. Tyto doklady opravňující k podnikání předloží 

uchazeč ve stejnopisu s ověřením jeho pravosti. 

3.2. Uchazeč se ve své nabídce zaváže dodat a provést montáž u dodávek uvedených ve specifikaci. 

3.3. Dodávky zadavatel specifikuje v technických specifikacích, které jsou přílohou této poptávky. 

3.4. Uchazeč ve své cenové nabídce potvrdí, že je mu technická specifikace dodávek srozuměna. 

3.5. Uchazeč ocení technické specifikace a vypracuje cenovou nabídku tak, aby zahrnovala celý poptávaný 

rozsah dodávek 

3.6. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu tak, aby při realizaci dodávek a jejich montáži, nenastaly žádné 

vícenáklady a aby dodané zařízení bylo schopné bezpečného a trvanlivého provozu  

3.7. Uchazeč se ve své cenové nabídce zaváže ke lhůtě plnění, tj. zahájení 24. 02. 2014 a ukončení nejpozději do 

28. 02. 2014 včetně montáže dodaného zařízení.   

3.8. Cenová nabídka a jednotlivé položkové ceny musí mít platnost po celou dobu lhůty plnění, do doby 

zdárného předání a převzetí dodávky 

3.9. Vybraný uchazeč se ve své nabídce zaváže, že bezodkladně předloží objednateli návrh kupní smlouvy a 

zahájí bezodkladně činnosti vedoucí k dodržení termínu plnění dodávky. 

3.10. Uchazeč ve své nabídce uvede lhůtu trvání záruky za jakost a záruční podmínky uskutečněných dodávek 

3.11. Uchazeč ve své nabídce uvede platební podmínky za realizaci uskutečněných dodávek. 
 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Cenovou nabídku v uzavřené obálce s označením „ Dodávka vybavení Multifunkčního centra Slezan“, předloží 

uchazeč nejpozději do 21. 02. 2014 a 12:00 hodin 

na adresu zadavatele: 

Obec Karlovice, Karlovice č. p. 138, Karlovice, PSČ 793 23, 

Cenové nabídky mohou být doručeny i v dřívější době na uvedenou adresu zadavatele. 

5. Hodnotící kritéria 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. 

 

6. Způsob hodnocení nabídek 
 

Zadavatel stanovil, že pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty 

7. Požadavky na formální zpracování nabídky 

1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v písemné formě, podepsána 

oprávněným zástupcem uchazeče.  

2. Variantní řešení je možně za předpokladu dodržení celkových užitných vlastností dodávek stanovených 

ve specifikaci dodávek. 

3. Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně 

jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená 

nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem nebo provázkem s pečetí.  

4. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  



5. Nabídka uchazeče se podává v listinné podobě, v uzavřené obálce s výzvou „NEOTEVÍRAT!“ a bude 

zřetelně označena nápisem „Dodávka vnitřního vybavení Multifunkčního centra Slezan“.  Obálka 

musí obsahovat jméno (název) a adresu (sídlo) uchazeče.  

6. Nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče. 

8. Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

 

a. odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

b. zrušit tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a to nejpozději do uzavření smlouvy  

 

 

 

V Karlovicích dne 14. 02. 2014  

                                                                                     Za zadavatele:    

 
                    Jana Helekalová 

         starostka obce 

 

         
 

Příloha: specifikace dodávek 

 

 


