
 

POPTÁVKA Dodavatele – Dodávka a instalace 96 kusů LED zářivek 

Název poptávky: Dodávka a instalace 96 kusů LED zářivek 

 ZADAVATEL 

Název zadavatele: 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, p.o. 

Sídlo zadavatele: Školní 2400/4, 251 01 Říčany  

IČ zadavatele: 72045396 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 

Zuzana Pokorná 

tel. 605 854 366  

e-mail: zuzana.pokorna@zs.ricany.cz 

POPTÁVKA 

Lhůta pro podávání 

nabídek a způsob podání: 

14.12. 2018 do 12:00 hodin  – emailem na adresu:  

zuzana.pokorna@zs.ricany.cz 

POPIS POPTÁVKY 

Předmět poptávky: 

Předmětem poptávky je Dodávka a instalace 96 kusů LED zářivek  

Provedení:   

- dodání 96 ks LED zářivky 24,0W/840 T8 1500mm 4000K 2700lm CorePro HO 

Philips 

- výměna za stávající staré zářivky v tělocvičně č. 1 

- předrátování celého svítidla 

- odpojení předřadníku 

- zapojení pro LED trubici 

TERMÍN REALIZACE: do 31. 12. 2018 

Předpokládaná cena 

zakázky: 98 000,- Kč bez DPH (škola není plátce DPH) 
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Požadavky a podmínky 

pro zpracování nabídky 

Nabídka bude podána e-mailem – elektronický podpis není vyžadován.  

Nabídka musí obsahovat: 

1) cenovou nabídku na Dodávku a instalaci 96 kusů LED zářivek včetně 

grafického vyobrazení nabízeného zboží a technický popis nabízeného zboží, 

který musí splňovat minimální technické požadavky 

2) kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, do které je 

účastník zapsán. 

Hodnotící kritéria: 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude nabídková 

cena včetně DPH.  

Požadavky na způsob 

zpracování nabídkové 

ceny: 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže 

uvedeným způsobem: 

 nabídková cena bude v české měně 
 nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková 

cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné na řádnou a 
včasnou dodávku předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících 

Uveřejněno: 
webové stránky města Říčany https://info.ricany.cz/mesto/poptavame 

webové stránky školy http://www.zs.ricany.cz/projekty-a-granty  

profilzadavatele.cz https://www.profilzadavatele.cz/  

Přílohy: 1. technická specifikace  

Obchodní podmínky: 

1. Úhrada ceny bude uskutečněna po řádném a úplném dokončení 
plnění poptávky. O předání a převzetí plnění smluvní strany sepíší předávací 
protokol. Podpisem předávacího protokolu vzniká prodávajícímu právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu plnění daňovým dokladem včetně DPH. 

2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení 
kupujícímu, přičemž za provedenou úhradu ceny ve sjednané výši se považuje 
den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet kupujícího. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení 
zvláštního právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude odpovídat 
stanoveným požadavkům, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zpět prodávajícímu k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněných či opravených dokladů kupujícímu. 

4. Za jakost provedeného díla poskytne prodávající záruku v délce 24 
měsíců ode dne protokolárního předání plnění dle této poptávky. 

Upozornění: Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku malého rozsahu mimo zadávací 

řízení, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

https://info.ricany.cz/mesto/poptavame
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Zadání zakázky se řídí směrnicí města Říčany č. 5/2016, o zadávání veřejných 

zakázek. 

 
 
 

 

 


