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Poptávkové řízení 
 

Název zakázky: Vybavení školy šatními skříněmi pro Základní školu 

Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice 

  

Datum vyhlášení zakázky: 19. 6. 2015 

Název zadavatele: Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, 

okres Litoměřice 

Sídlo zadavatele: 413 01 Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

Mgr. Jaroslav Král 

Tel. 603835775 

skola@2zsroudnice.cz 

IČ zadavatele: 46773606 

Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Jaroslav Král 

Tel. 603835775 

skola@2zsroudnice.cz 

Lhůta pro podávání 

nabídek: 

Zahájení: 19. 6. 2015 

 

Ukončení: 3.7. 2015 v 9,00 hod. 

 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka šatních skříní  pro ZŠ 

Jungmannova, Roudnice nad Labem. 

kovové šatní skříně, dvouplášťové vyztužené dveře,     

 dveře nad sebou ( 2 x dveře v odděleních nad sebou       

zamykatelné cylindrickými zámky, tyčka na šaty , plastové 

háčky v každé části, jmenovka .  

Blok 6 skříněk – výška - 200 cm, šířka – 90cm, hloubka – 

50 cm 

Blok 4 skříněk – výška - 200 cm, šířka – 60 cm, hloubka – 

50 cm 

Zakázka zahrnuje vedle samotné dodávky také montáž, 

dopravu do místa plnění a proškolení obsluhy 

s příslušenstvím.   

Centrální klíček ke všem skříňkám. 

Barvy dveří -  červená, modrá, bílá. 

Záruka 24 měsíců . 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

cena Kč s DPH – 270 000,- Kč 

Uvedená cena je maximální možná. 

Nabízené zboží nesmí být repasované. 

Celkový počet požadovaných skříněk – 222 ks v 6.blocích,  

60 ks ve 4 blocích  

  

Lhůta dodání: Harmonogram  

 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 

3.7.2015 v 9,00 hodin včetně, nabídky 

dodané po tomto termínu budou vyřazeny a 

nebudou dále hodnoceny. 

 Výběr dodavatele bude realizován a písemné 
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oznámení o výsledku bude doručeno všem 

uchazečům do 10. 7. 2015 

Zboží bude dodáno v termínu do 31.8. 2015 nebo dle 

dohody dříve. 

Úhrada proběhne po dodání zboží nejpozději do  

9. 9. 2015 

  

Místo plnění zakázky: 

Základní škola Roudnice nad Labem 

Jungmannova 660 

413 01 Roudnice nad Labem 

Místo dodání/převzetí 

nabídky: 

Nabídky doručte  poštou  na adresu  

Základní škola Roudnice nad Labem 

Jungmannova 660 

413 01 Roudnice nad Labem 

nebo na e-mailovou adresu skola@2zsroudnice.cz 

Hodnotící kritéria: Rozhodujícím kritériem pro výběr nabídky bude 

nejnižší cena. 

  

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou 

adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v  písemné formě a 

doručena poštou doporučeně nebo e-mailem.  

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání 

důvodu kdykoliv v průběhu výběrového řízení. 

Zadavatel požaduje fakturaci dodávky zvlášť po 

jednotlivých položkách. 

 

Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. 

 

 

 

S pozdravem 

Mgr. Jaroslav Král 

pověřený pracovník 

 

 

 

 

  


