
Zadavatel: 
 

Gymnázium Polička, IČ 620 32 178 
zast. ředitelem Mgr. Josefem Dvořákem 
se sídlem nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička 
 

 

Výzva k podání nabídky 
 

ve veřejné zakázce malého rozsahu  
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

 na dodávky v rámci realizace akce 
 

 
„Gymnázium Polička – Vybavení sborovny“ 

 

 
 
 

1. Identifikace zadavatele 
 
Název: Gymnázium Polička 

IČO: 620 32 178 

DIČ: --- 

Adresa sídla: nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat: 

Mgr. Josef Dvořák, ředitel 

Kontaktní osoba: Mgr. Josef Dvořák 

Telefon, fax: +420 461 722 102 

E-mail: dvorak@gympolicka.cz 

 
 

2. Vymezení předmětu plnění  
 

Předmětem plnění je dodávka a montáž nábytkového vybavení sborovny poličského 
gymnázia v souladu se soupisem dodávek a prací a dále a dokumentací vypracovanou Ing. 
Filipem Pavliňákem, IČO 748 39 977, místem podnikání Brno-střed, Veveří, Jiráskova 116/16. 
Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této výzvy. Detail skříní, který je též přiložen, má 
přednost před vizualizací dle PD. 

S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo dle přiloženého vzoru. Tento 
vzor je závazný. 

Pokud se v nabídce vyskytují obchodní a jiné názvy, má se za to, že tyto slouží 
výhradně jak příklady vymezující minimální požadované parametry prací a dodávek.  
Zadavatel v rámci nabídek výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných či lepších řešení. 
 Vybraný dodavatel bude povinen provést přesné zaměření na místě dodání. 

mailto:dvorak@gympolicka.cz


3. Obsah nabídky 
 

Nabídka bude předložena ve formě čestného prohlášení o splnění základní a profesní 
způsobilosti, podepsaného doplněného návrhu smlouvy o dílo a oceněného položkového 
rozpočtu z přílohy této výzvy.  

Předložení jakýchkoli dalších dokumentů jako je např. fotodokumentace či 
referenčních listů je zcela dobrovolné a nebude mít vliv na hodnocení nabídky. 

 

 

4. Způsobilost a kvalifikace 
 

Zadavatel poptává dodavatele, o nichž je mu známo, že jsou schopni akci realizovat, 
proto od dodavatelů nepožaduje prokázání způsobilosti a kvalifikace vyjma doložení 
čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti (vzor je přílohou této výzvy).  

Zadavatel si nicméně vyhrazuje právo zjišťovat si o dodavatelích potřebné reference 
k případnému ověření jejich způsobilosti realizovat zakázku, pakliže mu ohledně ní vzniknou 
pochybnosti  
 
 

5. Způsob hodnocení nabídek 

 
Nabídky budou hodnoceny zadavatelem výhradně na základě kritéria ekonomické 

výhodnosti – nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.  
Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu zakázky na 720.000,- Kč včetně DPH, 

kterou zároveň stanovuje jako cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.  
Nabídky obsahující cenu vyšší než 720.000,- Kč včetně DPH budou vyřazeny. 

 
 

6. Doba plnění 
 

Předpokládaný termín zahájení plnění:  10. července 2022 
Nejzazší termín ukončení plnění:            20. srpna 2022 

 

 

7. Lhůty ve výběrovém řízení 
 

Nabídky mohou dodavatelé podávat do 4. července 2022; 10:00 hod.  
Nabídky budou vyhodnoceny téhož dne.  

 

 

8. Místo a způsob podávání nabídek 
 

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat ve výše uvedené 
lhůtě osobně nebo poštou na adresu zadavatele v řádně uzavřených obálkách opatřených 
identifikačními údaji dodavatele, názvem zakázky a textem „NEOTVÍRAT!“.  

Adresa pro předložení nabídek je Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306, 572 01 
Polička.   



9. Oprávnění zadavatele 
 

Všichni dodavatelé předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají 
dodavatelům vůči zadavateli žádné právní ani jakékoli jiné nároky. 

Otevírání obálek je neveřejné. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo řízení kdykoliv 

přerušit, či zcela zrušit bez udání důvodu. 
 
 

10. Poskytování informací 
 

Bližší informace poskytuje zástupce zadavatele Mgr. Jaromír Kašpar, tel.:  
+420 606 101 987, e-mail: jaromir.kaspar@seznam.cz.  

Na žádost dodavatele je možno též vykonat prohlídku místa plnění, která však slouží 
toliko pro seznámení se s místem budoucího plnění. V rámci této prohlídky nebudou 
poskytovány jakékoli informace. 
 
 

11. Přílohy 
 
 Přílohami této výzvy jsou: 

- projektová dokumentace a soupis dodávek 
- závazný text návrhu smlouvy o dílo na adrese  
- vzor čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti  
 
Shora uvedené přílohy jsou volně ke stažení na adrese:  
https://www.uschovna.cz/zasilka/ZK7PECPLZWC2ANK8-N9B/  

 
 
 
          
                 v.z. Mgr. Jaromír Kašpar,  
             pověřený zástupce zadavatele 
V Poličce dne 20. června 2022       …..…………..…………………………………… 
                                    Mgr. Josef Dvořák, ředitel  
 
 
 
 
 

 

https://www.uschovna.cz/zasilka/ZK7PECPLZWC2ANK8-N9B/

