
 

Výzva k podání nabídek 

Název zakázky: Specializované místnosti pro děti se sluchovým a kombinovaným 
postižením 

Název zadavatele: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

Sídlo zadavatele: Hábova 1571/22, Praha 5 – Stodůlky 155 00 

Osoba oprávněna zastupovat zadavatele:  
Mgr. Jana Fenclová, ředitel a statutární zástupce organizace 

IČ zadavatele: 00499811 

DIČ zadavatele: zadavatel není plátce DPH 

Kontaktní osoba zadavatele:  

Mgr. Jana Fenclová 
Tel: +420 603 710 748, +420 235 517 313 

E-mail: detskysluch@tamtam.cz 
 

Předmět veřejné zakázky: Nákup pomůcek pro děti se sluchovým a kombinovaným 
postižením, které tvoří jeden funkční celek ve dvou propojených místnostech (viz detailní 
specifikace a vizualizace v příloze č. 1).  

Předpokládaná hodnota zakázky: 540 000,- Kč bez DPH  

Druh veřejné zakázky: dodávky  

Lhůta pro podání nabídek: 12. 6. 2020, 10:00 hod.  

Místo pro podání nabídky: Praha, sídlo zadavatele. Hábova 1571/22, Praha 5 – Stodůlky 

155 00. 

 
Způsob podání nabídky: nabídka bude podána písemně s podpisem osoby oprávněné 
zastupovat účastníka zadávacího řízení 

Hodnotící kritéria: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (váha 100%) 

Nabídková cena: nabídková cena bude vždy nejvýše přípustná, bude stanovena 

v českých korunách a bude členěna na cenu bez DPH, DPH v základní a snížené sazbě 

a cenu v Kč včetně DPH. V případě, že uchazeč není plátce DPH, nabídková cena bude 

uvedena pouze v Kč bez DPH. 

Cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky (jednotlivé pomůcky, 

doprava na místo plnění a samotná instalace). 
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Způsob hodnocení hodnotících kritérií: vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou, bez DPH, za současného splnění všech podmínek uvedených ve 
výzvě k podání nabídky a příloze č. 1 této výzvy. 
 

Doba a místo plnění zakázky: Místem dodání je hlavní město Praha, sídlo zadavatele. 

Plnění začne neprodleně po vyhodnocení jednotlivých nabídek. Termín dodání je 

stanoven maximálně na 14 až 16 týdnů po odeslání objednávky ze strany zadavatele. 

Objednávka bude ze strany zadavatele odeslána nejpozději 3 pracovní dny od podpisu 

smlouvy oběma smluvními stranami.  

Vysvětlení zadávacích podmínek: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat 

vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 

pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky na kontaktní 

email. 

Dodavatel do nabídky uvede kontaktní osobu pro účely komunikace v rámci 
předmětného plnění, včetně adresy, telefonu a emailové adresy.  

Dodavatel doloží jako samostatnou přílohu nabídky čestné prohlášení, které bude 

obsahovat informaci o tom, že: 

– není v úpadku, 
– není proti němu zahájeno insolvenční řízení, 
– nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh 

nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, 
– není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

– není v likvidaci,  
– podle jeho znalostí není proti němu veden výkon exekuce. 

 
Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení.  

Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.  

Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.  

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.  
 
Zadavatel nepřipouští variantnost nabídek. 
 

Aby bylo možné ze strany dodavatele podat relevantní a co nejpřesnější nabídku, 

zadavatel stanovil možnost využít osobní prohlídku místa plnění na čtvrtý pracovní 

den ode dne doručení zadávací dokumentace dodavateli. Prohlídky budou probíhat 

v čase od 14:00 hod.  

 

Realizace předmětu zadávacího řízení bude probíhat v sídle dodavatele, na adrese 

Hábova 1571/22, Praha 5 – Stodůlky 155 00. 



 

 
Nabídku podává uchazeč v uzavřené obálce s označením „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ - 
název veřejné zakázky a „NEOTVÍRAT“. Zadavatel eviduje přijaté nabídky 
chronologicky, obálky s nabídkami budou označeny pořadovým číslem nabídky, 
datem přijetí, časem přijetí a podpisovým záznamem pověřené osoby zadavatele. 

V případě zrušení zadávacího řízení, vyloučení neúspěšného uchazeče i o 

konečném výsledku zadávacího řízení bude zadavatel uchazeče informovat 

prostřednictvím kontaktního emailu, který bude součástí podané nabídky.  

 

 

Obchodní a platební podmínky  

• Zahájení plnění veřejné zakázky proběhne ihned po podpisu smlouvy obou 
smluvních stran a provedení objednávky ze strany zadavatele. 
 

• Nejzazší termín ukončení realizace předmětu zakázky (předání díla): 9. 10. 2020. 
 

• Minimální doba odpovědnosti za vady předmětu zakázky: 2 roky 
 

• V případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy prodávajícím 
(nedodání zboží v požadované kvalitě, a/nebo nedodržení lhůty plnění, případně 
další lhůty stanovené v písemné smlouvě), je kupující oprávněn požadovat úhradu 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, a to i opakovaně za každý i započatý den prodlení 
s řádným dodáním zboží.   
 

• Dodavatel je povinen předložit v rámci nabídky návrh smlouvy včetně obchodních 
podmínek stanovených zadavatelem. Návrh smlouvy předložený v nabídce musí 
být podepsán osobou oprávněnou účastníka zadávacího řízení zastupovat a musí 
obsahovat alespoň tyto náležitosti: 

o předmět plnění  

o cenu předmětu plnění v členění na cenu bez DPH, DPH v základní a 
snížené sazbě a cenu celkem s DPH 

o platební podmínky  

o lhůtu dodání nebo harmonogram plnění  

o místo dodání, realizace zakázky  

o odpovědnost za vady, záruční podmínky 

o sankční podmínky a způsob náhrady škody  

o podmínky ukončení smluvního vztahu 

o závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují 
registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000915. 

 

• Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
kupujícímu. 



 

 

• Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně 
uvedené údaje, je kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů (výhrad). V takovém 
případě se ruší doba splatnosti této faktury. Námitky proti údajům uvedeným na 
faktuře může kupující uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zpět 
prodávajícímu s uvedením výhrad. V případě, že prodávající výhrady bezodkladně 
jako neoprávněné s odůvodněním neodmítne, je povinen vystavit opravenou 
fakturu. Okamžikem doručení opravené faktury kupujícímu běží nová lhůta 
splatnosti. 

 

• Faktura se vždy hradí bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího 
uvedený v písemné smlouvě. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem 
odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 
 

• Nabídková cena bude vždy nejvýše přípustná, bude stanovena v českých korunách 
a bude členěna na cenu bez DPH, DPH v základní a snížené sazbě a cenu v Kč 
včetně DPH. V případě, že uchazeč není plátce DPH, nabídková cena bude 
uvedena pouze v Kč bez DPH. 


