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Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu          
 

Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 

znění 

 

 
 Základní škola s pol.jaz.vyuč. a mateřská škola s pol.jaz.vyuč. Český Těšín, Havlíčkova 13 hodlá 

nakoupit digitální učební pomůcky do informatiky. Vzhledem k tomu, že se podle předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, je zadávána 

pouze poptávkovým řízením v souladu s ustanovením §6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, tj. při dodržení zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. Za tímto účelem vás vyzýváme k podání nabídky za těchto 

podmínek 

 

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 
 

Číslo zakázky 1/2022 

Název zakázky Digitální učební pomůcky 

 

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo 

stavební práce) 

dodávka 

Způsob financování faktura 

Datum vyhlášení zakázky 25.7.2022 

Název zadavatele Základní škola s polským jazykem vyučovacím a 

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

ČESKÝ TĚŠÍN Havlíčkova 13 okres Karviná 

Sídlo zadavatele Havlíčkova 13, ČESKÝ TĚŠÍN 

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat 

jménem zadavatele, její telefon a e-

mailová adresa 

Mgr. Marek Grycz 

725 611 154 

skola@zsptesin.cz 

IČ zadavatele 48805491 

DIČ zadavatele CZ48805491 

Jméno a příjmení kontaktní osoby 

zadavatele ve věci zakázky, její telefon a 

e-mailová adresa 

Mgr. Marek Grycz 

602 282 744 

skola@zsptesin.cz 

Lhůta pro podání nabídek 10 pracovních dnů 

Místo pro podání nabídek Zakladní škola ul. Havlíčkova 213/13 

Popis předmětu zakázky Digitální učební pomůcky 

 
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (včetně 

DPH) 
450 000,- 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / 

doba trvání zakázky 
Od 10.8. 2022 do 31.8.2022 

Místo dodání / převzetí plnění Ředitelna základní školy ul. Havlíčkova 213/13 

Hodnotící kritéria Cena / termín plnění 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace 

dodavatele 

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

zapsán, či jiný výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní zapsán, ne starší 90 dnů 

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání 

- prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních 
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předpokladů (viz příloha č. 3 k výzvě) 

Požadavek na písemnou formu nabídky Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě 

v uzavřené obálce s označením: 

„Neotevírat Digitální učební pomůcky“, na adresu: 

ul.Havlíčkova 213/13, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN 

 

                                 

Další požadavky na zpracování nabídky Obsah nabídky: 

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 

zapsán, či jiný výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 

v ní zapsán, ne starší 90 dnů 

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání 

- prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů (viz příloha č. 3 k výzvě) 

- vyplněný krycí list (viz příloha č. 2 k výzvě) podepsaný 

osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče 

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby 

uchazeče 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (krycí list) 

Požadovaný jazyk nabídky Jazyk český 

Zadávací řízení se řídí §6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a organizační směrnicí Městského úřadu Český 

Těšín č. 4/2019 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek, 

jejichž zadavatelem je město Český Těšín a příspěvkové 

organizace jím řízené  

Jiné požadavky zadavatele na plnění 

veřejné zakázky 

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku 

malého rozsahu 

- zadavatel nepřipouští variantní řešení 

- uchazeč nemá právo na úhradu nákladů při účasti na 

veřejné zakázce  

 

Přílohy  Příloha č. 1 – Zadávací podmínky 

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 – Kvalifikační dokumentace 

 

Způsob oznámení výsledků Zadavatel oznámí všem uchazečům, zda byli vybráni či 

nikoli, e-mailem po projednání výběrovou komisi 

V Českém Těšíně dne  25.7.2022 

Podpis zadavatele Mgr. Marek Grycz 
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