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Výběrové řízení na zakázku s předpokládanou hodnotou  

od 400.000,- Kč bez DPH do 2.000.000,- Kč bez DPH 

 

Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky 
 

V Praze dne 20. října 2016 

 

1. Název zadavatele:  

 

Nová škola, o. p. s. 

Sídlo: Křižíkova 344/6, 186 00 Praha 8 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Jan Zajíc, výkonný ředitel 

IČ: 257 688 67 

Neplátce DPH 

 

2. Název zakázky:  
 

První dodávka dětské literatury v projektu „Školní čtenářský klub: inkluzivní prostředí pro 

rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“, CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_0005/0000018 

 

3. Druh zakázky: 
 

Zakázka na dodávku 

 

4. Lhůta pro podání nabídky 
 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 21. října 2016 a končí v 9.00 hod dne  

4. listopadu 2016 

 

5. Způsob a místo podání nabídky 
 

Nabídky v ČJ musí být podány písemně poštou (nebo jiným poskytovatelem doručovací 

služby) na adresu zadavatele ve lhůtě pro podání nabídky. Obálka bude řádně uzavřená, 

označena adresou zadavatele a na přední straně obálky výzvou „Neotevírat“ a názvem 

výběrového řízení. 

 

6. Předmět zakázky 
 

V rámci realizace projektu, CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_0005/0000018, který Nová škola, o. p. s., 

realizuje s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, vyhlašujeme 

výběrové řízení na dodavatele dětské literatury.  

 

Specifikaci poptávaných titulů naleznete v příloze 1 této zadávací dokumentace. 
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Zvláštní povinnosti dodavatele: 

 každý uchazeč smí předložit pouze jednu nabídku, 

 dodavatel bude mít povinnost umožnit kontrolu dokumentace související s tímto 

výběrovým řízením, a to orgánům pověřeným výkonem kontroly dle pravidel OP PPR, 

 dodavatel bude mít povinnost archivovat dokumentaci k tomuto výběrovému řízení do 

roku 2028, 

 dodavatel dodá poptávané zboží v termínu dohodnutém s kontaktní osobou pro toto 

výběrové řízení (kontakt viz níže, k dodání nedojde později než dne 9. 11. 2016), a to 

do sídla partnerských základních škol (konkrétně viz bod 9).  

 na zboží se bude vztahovat zákonná záruční lhůta. 

 

7. Kritéria hodnocení 
 

Kritérium č. 1: celková nabídnutá cena za dodávku zboží bez DPH, váha 100% 

 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 

Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek. 

 

Nabídka bude zpracována následovně: 

1. Souhrnný dokument, v němž bude uvedeno: 

 Název/jméno dodavatele 

 Sídlo dodavatele 

 IČ, DIČ 

 Celková nabídková cena uvedená bez DPH a vč. DPH,  

 Prohlášení o přijetí výše uvedených zvláštních povinností dodavatele (např. formou 1 

věty) 

 Předpokládaný termín dodání zboží (k dodání nedojde později než 9. 11. 2016) 

 Datum zpracování nabídky 

 Jméno kontaktní osoby pro plnění zakázky, kontaktní adresa, mobil a e-mail 

 Razítko dodavatele, podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 

 

2. Tabulka obsahující nabízené ceny za jednotlivé tituly a celkovou nabídkovou cenu bez 

DPH i vč. DPH 

 Dodavatel použije vzor ve formátu .xls v Příloze 1 a po vyplnění jej vytiskne. 

 List s tabulkou bude také opatřen podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele a 

razítkem dodavatele. 

 

Maximální předpokládaná cena zakázky, platební podmínky 

 

Cena nejvýše přípustná pro plnění dodávky činí max. Kč 670.000,- bez DPH, (slovy  šest 

set sedmdesát tisíc Kč bez DPH).  

Po výběru dodavatele s ním bude uzavřena kupní smlouva o dodání zboží. Dodavatel bude 

fakturovat zboží při jeho předání, součástí dodávky bude položkový dodací list nebo protokol 
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o dodání. Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat 

položkový výčet nakoupeného zboží, nikoliv pouze celkovou sumu. Bude doplněna o název 

projektu a jeho registrační číslo (viz název zakázky). Lhůta splatnosti bude minimálně 40 

pracovních dnů ode dne dodání zboží a jeho převzetí kontaktní osobou pro toto výběrové 

řízení. 

 

9. Doba a místo plnění 
 

Nejzazší termín pro dodání zboží je 9. 11. 2016. K faktickému dodání dojde na základě přímé 

dohody s kontaktní osobou zadavatele pro toto výběrové řízení, která zprostředkuje dohodu 

s partnerskými ZŠ přejímajícími knihy. 

 

Místem plnění budou partnerské ZŠ v Praze: ZŠ Angelovova, ZŠ Campanus, ZŠ 

Květnového vítězství, ZŠ Šimanovská, ZŠ Náměstí Curieových, ZŠ Karla Čapka, Kodaňská, 

ZŠ Olešská, FZŠ O. Chlupa, ZŠ s RVJ Bronzová, ZŠ Petra Strozziho, nebude-li dohodnuto 

jinak.  

 

Každá ZŠ převezme přesně určenou část poptávaných titulů. Seznam titulů náležejících 

jednotlivým ZŠ předá zadavatel dodavateli elektronicky v době přípravy kupní smlouvy. 

Tento seznam zároveň poslouží pro kontrolu úplnosti dodávky v místě plnění. 

 

10. Vysvětlení zadávacích podmínek 
 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Tato žádost 

musí být zaslána písemně formou e-mailu kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové 

řízení, žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro 

předložení nabídek.  

 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Mgr. Eva Bělinová, manažerka projektu 

belinova@gac.cz 

606 220 766 

 

11. Přílohy zadávacích podmínek 

 
Příloha č. 1 Specifikace poptávaných titulů 

 

Za zadavatele 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Zajíc, výkonný ředitel 

Nová škola, o. p. s. 




