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 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 
K PODÁNÍ NABÍDKY A JEJÍ SPECIFIKACE 

dále jen „Výzva“ 
 
 
 
 

1. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele 
 

Základní identifikace zadavatele 
Název zadavatele: Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 
Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo, bankovní spojení 
Obec, ulice, č. popisné, PSČ , pošta Česká 39/1, 351 01 Františkovy Lázně 
IČO: 47721006, jsme plátci DPH 
Banka, číslo účtu: Komerční banka    29531331/0100 
ID datové schránky: fw7huq 

 

Kontaktní osoba zadavatele 
Jméno a příjmení - pracovní pozice: Mgr. Alena Komárková, ředitelka školy 
Telefon, e-mail: tel: +420 777197044, zsfrlazne@seznam.cz 

 
 
 
 
 
 

II. Výzva veřejného zadavatele 
 

Poptávkové řízení zahájené odesláním Výzvy předem vybraným třem zájemcům vedené mimo režim zákona  
o veřejných zakázkách je v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SM 
č.1/2015 účinná ode dne 23.3.2015 (dále jen „Směrnice“), kterou vydal zřizovatel Město Františkovy Lázně  
a která je závazná i pro jeho zřizované příspěvkové organizace.  

 
 

Jako zadavatel veřejné zakázky s názvem 

„ROBOTI LEGO DO UČEBNY IT “ 
zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách 

Vás tímto vyzývám 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2021 na dodávku robotů LEGO 

 
 
 

III. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 

Druh veřejné zakázky: dodávka zboží a jeho instalace 
Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem zakázky s názvem „ROBOTI LEGO DO 

UČEBNY IT“  je dodávka robotů LEGO v rozsahu 
stanoveném dle specifikace zakázky 

Specifikace veřejné zakázky:  Dodávka vhodných robotů do učebny IT pro naše 
žáky vhodného typu např. LEGO Education, 
Mindstorms 

 Podkladem pro podání nabídky je tato výzva a 
případná konzultace  s p.ředitelkou. 

Místo plnění veřejné zakázky: Základní školy Františkovy Lázně 
Termín realizace veřejné zakázky: prosinec 2021-leden 2022 
Finanční krytí: 
Předpokládaná hodnota zakázky: 

z rozpočtu příspěvkové organizace 
120.000,-Kč bez DPH Předpokládaná hodnota je stanovena jako 
nejvýše přípustná maximální cena za předmět plnění. Zadavatel vyloučí 
každého účastníka výběrového řízení, jehož nabídková cena překročí 
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 
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IV. Lhůta, způsob a místo pro podání nabídek 

 
Zájemci doručí svojí nabídku osobně nebo poštou v zalepené obálce s nápisem „Výzva – ROBOTI LEGO DO 
UČEBNY IT“ na adresu Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1, Česká 39/1 351 01 Františkovy Lázně 
nebo e-mailem na adresu zsfrlazne@seznam.cz, do 12.11. 2021 do 12.00.   
Nabídka bude zpracována v následujícím členění:  
Základní údaje o uchazeči (Živnostenský list) - Výše nabídkové ceny bez DPH a včetně DPH - Doba plnění 
zakázky, délka minimální záruky za jakost a záruční podmínky 60 měsíců, zajištění servisu, reference o firmě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.  Hodnotící kritéria a zpracování nabídky 

 
 

Základním hodnotícím kritériem pro 
zadání této veřejné zakázce je: 
 

 

Nejnižší nabídková cena 
 
 

 

Doplňující kritéria: Termín realizace 
Nabídka záruky za jakost a následného servisu minimálně 

36 měsíců po předání zakázky 
 

 
 
 
 
VI. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena, apod. neopravňuje 
uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout 
všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek 
výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává 
uchazeč bezplatně.  
  
 
 
  
 
 
 
Ve Františkových Lázních dne 1. 10. 2021     Mgr. Alena Komárková 
                                ředitelka školy 
 

 

 

  


