Zakázka na dodávku učebnic
Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Statutární zástupce:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Doručovací adresa:
Kontaktní osoba
zadavatele:

Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Mgr. Vítězslav Šos
Komenského 5, 679 61 Letovice
62072897
ZŠ Letovice, Komenského 5, 679 61
Mgr. Vítězslav Šos
tel. 739 491 108, email: skola@zsletovice.cz

Název zakázky
„Učebnice 2022“

Předmět a popis zakázky
Dodání učebnic dle specifikovaného seznamu (příloha č.1).
Veškeré dodávky a služby definované v předmětu a popisu zakázky a následně ve smlouvě
uzavřené s dodavatelem je dodavatel povinen dodat do 17. 8. 2022.
Místo dodání: ZŠ Letovice, Komenského 5, 67961 Letovice

Lhůta a místo podání nabídky
Datum vyhlášení výzvy:
Lhůta pro podání nabídky:

28. 6. 2022
12. 7. 2021 do 12:00 hodin
Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoli podání
poštovní službě. Veškeré nabídky přijaté po uvedeném
datu a hodině budou vyřazeny.

Místo podání nabídky:

Základní škola Letovice, Komenského 5, 679 61
Nabídky je možné zasílat poštou nebo osobně doručit.
V případě osobního doručení je místem předání kancelář
školy na téže adrese.

Náležitosti nabídky
Nabídka musí obsahovat:
 cenu jednotlivých položek dle seznamu s DPH
 celkovou cenu s DPH
 součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo
za uchazeče
 uchazeč musí prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle zákona č.
134/2016 Sb., přičemž tyto profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže
předložením
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a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, resp. výpisu z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění
doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy
v prosté kopii

Požadavky pro doručení nabídky
Nabídka musí být doručena (poštou či osobně) v uzavřené obálce. Obálka musí obsahovat
název a sídlo společnosti předkládající nabídku, dále název zakázky „VEŘEJNÁ ZAKÁZKAUčebnice 2022“ a text „Neotvírat“.

Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem je celková cena.

Vítězslav
Šos
V Letovicích 28. 6. 2022

Digitálně podepsal
Vítězslav Šos
Datum: 2022.06.28
13:12:05 +02'00'

Mgr. Vítězslav Šos, ředitel školy
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