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Výzva k podání cenové nabídky na dodávku učebnic na školní rok 2019/2020 

Dobrý den, 

obracíme se na Vás se žádostí o podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve 
zvláštním režimu na dodávku učebnic na školní rok 2019/2020 v předpokládané hodnotě 110.000 Kč 
včetně DPH (96.183 Kč bez DPH).  

V případě Vašeho zájmu o tuto dodávku doplňte do přiložené tabulky „2019 učebnice výzva k 
nabídce.xlsx“ na jednotlivých listech tabulky jednotkové nabídnuté ceny včetně DPH a sazbu DPH 
(tabulka vše přepočítá), a dále požadované údaje vč. kontaktních (poslední list).           

Nabídková cena (nabídnutá jednotková cena) bude zahrnovat veškeré náklady, které se mohou 
promítnout do fakturace předmětu dodávky včetně daně a dopravy a bude stanovena jako nejvýše 
přípustná; její výši lze měnit jen v případě změn daňových předpisů nebo státem schválené cenové 
inflace. V průběhu roku nebude zadavatel akceptovat požadavky na dodatečné navýšení ceny.    

Na posledním listu č. 4 CELKEM UČEBNICE  je vzorec součtu sumářů ze všech tří nabídkových 
listů a na řádku CELKEM je vzorec pro součet konečných cen těchto tří listů (1.TŘÍDA, ŽÁCI ZŠ, 
UČITELÉ).  

Tento řádek CELKEM je vodítkem pro stanovení celkové nabídkové ceny, na základě které vybereme 
nejvýhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší cenou. 

Celou zakázku může realizovat i více uchazečů současně. 

Výběr a počty učebnic jsou uvedeny v předpokládané skutečnosti, tak, aby bylo možné mezi sebou 
porovnat jednotlivé nabídky. Až do podpisu Rámcové (kupní) smlouvy a konečné objednávky s 
dodavatelem jsou informativní.  

Uchazeč doručí nabídku nejpozději do 29. 5. 2019 do 12:00 v písemné podobě poštou nebo osobně 
na sekretariát na adresu:  

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, Studentská 4/2, 796 01 
Prostějov. 
 
Nabídky se podávají v jednom originále v uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy 
nebo názvu či jména a příjmení a příp. razítkem uchazeče, je-li fyzickou osobou či statutárního 
orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou (min. adresa uchazeče, na kterou je možné nabídku vrátit). 
 
Dále musí být na obálce uveden nápis s názvem výzvy:  
 
„NABÍDKA - dodávka učebnic na školní rok 2019/2020 - NEOTVÍRAT“  
 
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání, zadavatel neotevírá a vrátí je neprodleně 
zpět zájemci. 



Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny. 
Nabídka bude předložena v českém jazyce; nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly 
zadavatele uvést v omyl. 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou pevně svázány v jednom celku, zabezpečeny proti 
manipulaci a očíslovány vzestupnou řadou. 
 
Nabídka musí obsahovat: 

1. Vyplněné listy tabulky: 2019 učebnice výzva k nabídce.xls - viz příloha, která bude 
obsahovat: identifikační a kontaktní údaje uchazeče - název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární 
orgán, kontaktní osoba, kontaktní e-mail, telefon, webové stránky. Prohlášení k náhradnímu 
plnění ve smyslu §81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.  

 

2. Kvalifikační a profesní předpoklady dodavatele: 
 

a) Kvalifikační předpoklady:  
Žadatel splní základní kvalifikační předpoklady předložením: „Čestného prohlášení uchazeče…“ 
(viz dále příloha této Výzvy)“ podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.  

 
b) Profesní předpoklady: uchazeč předloží spolu s nabídkou: 

 
• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní uchazeč zapsán. Pro podání nabídky postačí prostá kopie. 
• Kopie dokladu o oprávnění k podnikání a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této výzvy. 

 
 

3. Výsledek  
Výběr dodavatele bude realizován a písemné oznámení o výsledku bude všem uchazečům 
odesláno do 4. 6. 2019, současně bude výsledek zveřejněn na webových stránkách školy 
www.rg.prostejov.cz v sekci Výběrová řízení. 
 

4. Rámcová (kupní) smlouva  
Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat před podpisem smlouvy uchazeče, jehož nabídka byla vybrána 
jako nejvhodnější, k předložení úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů.  
Kupní smlouva bude předložena k podpisu zadavatelem vybranému uchazeči (příp. více vybraným 
uchazečům) a po odsouhlasení bude smlouva podepsána smluvními stranami.  
 

5. Dodávku učebnic předpokládáme dodat nejpozději do 17. 6. 2019 do sídla školy. 

Tato výzva k podání nabídek včetně všech příloh (excelová tabulka, čestné prohlášení) je zveřejněna i 
na webových stránkách školy www.rg.prostejov.cz v sekci Výběrová řízení. 

V Prostějově dne 15. 5. 2019 

S pozdravem 
 
        ……………………………...  
        RNDr. Ing. Rostislav Halaš 
        Ředitel školy 
Kontaktní osoba: 
 
Ing. Jana Cesarová 
ekonomka 
tel.: 582 301 412  
mail: cesarova@rg.prostejov.cz 


