
 

 
Knihovna města Hradce Králové 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK  

NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  

(POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY)  

 

Knihovna města Hradce Králové tímto vyzývá v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem:  
 
 
„Dodávka a montáž biblioboxu pro ústřední budovu Knihovny města Hradce Králové“ 
 
Zadavatel:  
 
Název:     Knihovna města Hradce Králové  
Sídlo:     Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové  
Statutární zástupce:     Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka knihovny  
IČ:     00125491  
DIČ:     CZ 00125491  
 
Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka knihovny  
tel. 495 075 018, e-mail: cizinska@knihovnahk.cz  
 
 
1. Obecné pokyny  
 
Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení. Pokud 
nabídka dodavatele nebude obsahovat všechny požadované informace a doklady, nebo pokud 
jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat této výzvě k podání nabídek a jejím přílohám, 
může to mít za důsledek vyřazení dodavatele ze zadávacího řízení.  
 
Na zadávací řízení na zakázku malého rozsahu se nevztahují postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).  
 
Dodavatel podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje tato výzva k 
podání nabídek (dále též „zadávací dokumentace“). Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.  
 
Dodavatel ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel 
nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky 
zadávacího řízení.  
 
Dny uváděné ve lhůtách znamenají dny kalendářní, není-li stanoveno dále jinak.  
 
 
2. Předmět plnění veřejné zakázky  
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka biblioboxu – boxu na samoobslužné vracení knih. 
V ceně dodávky bude zahrnuta doprava a montáž na místě, grafický návrh a polep dle vizuálního 

stylu zadavatele.  

 

Specifikace boxu: 

 vyroben pro umístění v exteriéru, 



 

 maximální rozměry 800x800x1200, 

 materiál kov, 

 bezpečnostní zámek/uzamykatelný vhoz 

 parametry vhozu: max do 40 x15 cm 

 umístění vhozu na čelní straně 

 zajištění vhozu proti vylití tekutin 

 zabezpečení vhozu proti vyjmutí již vrácených knih 

 pevná montáž k zemi (patice, šrouby) 

 hmotnost do 80 kg 

 vozík s pružinovým dnem, kolečky 
 

Specifikace vzhledu: 

 polep s logem knihovny,  

 vzor - písmenková tapeta viz příloha č. 2, 

 nápisy včetně nápisu na vhozu viz příloha č. 2. 
 

 

3. Doba, místo plnění zakázky  

 

3.1. Termín zahájení realizace veřejné zakázky – dle provozních možností zadavatele po podpisu 

smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

3.2.  Místem plnění je místo před budovou Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a 500 

02 Hradec Králové. 

 

4. Požadavky na splnění kvalifikace  

 

4.1.     Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:  

 

Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu, je povinen 

prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací 

dokumentace. Splnění stanovených kvalifikačních předpokladů je podmínkou pro hodnocení 

nabídky dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k předložení dalších informací 

a dokladů prokazujících splnění kvalifikace či k objasnění jím doložených dokladů a informací.  

 

Veškeré požadované doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.  

 

4.2.     Základní způsobilost  

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení 

dodavatele uvedeného v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 

podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat.  

 

5. Způsob zpracování nabídkové ceny  

 

Nabídková cena bude předložena v českých korunách a členěna - cena bez DPH, DPH a cena 

včetně DPH.  

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky, jak je 

popsána v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, dále musí zahrnovat přiměřený zisk a veškeré 



 

náklady dodavatele a musí být vztažena k předpokládané době plnění. Údaj o nabídkové ceně 

dodavatel doplní do návrhu smlouvy.  

 

Součástí nabídkové ceny bude cena dodávky, montáže a dopravy na místo a individuální grafické 

úpravy boxu dle vizuálního stylu zadavatele. 

 

6. Obchodní a platební podmínky  

 

Právo fakturovat cenu za dílo sjednanou ve smlouvě vzniká po protokolárním předání celého díla 

bez vad a nedodělků. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 

v platném znění. Splatnost všech faktur je 14 dní od jejich doručení zadavateli.  

 

7. Obsah a způsob zpracování nabídky  

 

Nabídka bude předložena v písemné formě v jednom originále, v listinné podobě, v českém jazyce 

a bude obsahovat části uvedené v čl. 7 zadávací dokumentace.  

 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturována následujícím způsobem:  

    • identifikační údaje dodavatele,  

    • dokumenty prokazující splnění kvalifikace (Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace 

viz příloha č. 1 Výzvy), 

    • návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 

Upozornění:  

Návrh smlouvy, příp. další dokumenty, nevylučuje-li to povaha věci, musí být podepsané osobou 

oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.   

 

8. Hodnotící kritéria  

 

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH.  

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší cenu 

předložené nabídky za předpokladu splnění všech požadavků stanovených zadavatelem.  

 

Zadavatel bude postupovat při posuzování a hodnocení nabídek tak, že nejprve provede 

hodnocení nabídek a pouze u vybraného dodavatele dle výsledků hodnocení provede posouzení 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.  

 

9. Lhůta pro podání nabídky, způsob a místo pro podávání nabídek  

 

Lhůta pro podání nabídky končí dne 12. dubna 2017 v 10:00 hod.   

 

Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených 

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Název veřejné zakázky“ – NEOTVÍRAT“, opatřených na uzavření 

razítkem, případně podpisem dodavatele, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li 

právnickou osobou.  

 

Nabídky budou přijímány osobně v sekretariátu Knihovny města Hradce Králové v pracovní dny – 

po, st, čt, pá od 9.00 hod do 15.00 hod, v úterý od 12.00 do 15.00 hod  až do konce lhůty pro 

podání nabídek, a to na adrese:  

 



 

Knihovna města Hradce Králové  

Wonkova 1262/1a  

502 00 Hradec Králové  

 

Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk razítka a podpis pracovníka 

zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky 

adresátem.  

 

10. Další podmínky a informace k zadávacímu řízení  

 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené dodavateli v nabídkách.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit, podmínky tohoto zadávacího řízení na  

dodavatele zakázky malého rozsahu. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato Výzva.    

 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem a nevracet podané 

nabídky.  

 

Zadavatel zveřejnění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle své interní směrnice na webu 

knihovny v sekci Veřejné zakázky a zašle e-mailem oznámení jednotlivým dodavatelům.   

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.  

 

Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné 

zakázce.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z další účasti na veřejné zakázce nabídky, které nejsou 

zpracovány dle podmínek Výzvy a smlouvu uzavřít s v pořadí následujícím dodavatelem.  

 

Tato Výzva vč. všech příloh je zároveň zadávací dokumentací.  

 

V případě zájmu o veřejnou zakázku Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky, která bude splňovat 

výše uvedené podmínky.  

 

11.  Přílohy zadávací dokumentace  

 

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace  

Příloha č. 2 – Nápisy, tapeta, logo KMHK 

 

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici ke stažení na webu Knihovny 

města Hradce Králové - http://www.knihovnahk.cz/o-knihovne/verejne-zakazky. 

 

 

V Hradci Králové dne 27. března 2017 

                                                                                                                                                                      

                                                                                      Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka knihovny  

 



 

 

Příloha č. 1: Čestné prohlášení dodavatele 

 

Zakázka malého rozsahu: „Dodávka a montáž biblioboxu pro ústřední budovu Knihovny 

města Hradce Králové“ 

Dodavatel 

Název:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo/místo podnikání:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Adresa pro doručování:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ / DIČ:  

 [DOPLNÍ DODAVATEL]/  [DOPLNÍ 

DODAVATEL] 

Oprávněná osoba (jméno a příjmení, funkce): [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

Dodavatel níže uvedeným podpisem prohlašuje, že splňuje základní způsobilost pro plnění veřejné 

zakázky, neboť: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží, 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

Dodavatel rovněž jako právnická osoba prohlašuje, že podmínku uvedenou shora pod písm. 

a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.  

 

 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL 

 

 

____________________________ 

           Razítko a podpis oprávněné  

                      osoby dodavatele 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

 

Nápisy:  

 logo knihovny s ochrannou zónou,  

 písmenková tapeta,  

 webová adresa knihovny – www.knihovnahk.cz 

 „Knihy vkládejte hřbetem napřed“,  

 „Zde můžete vrátit knihy, časopisy a noty z ústřední budovy Knihovny města Hradce 

Králové“, 

 „Knihy budou odepsány z vašeho konta následující pracovní den.“ – umístění nápisu 

k oblasti vhozu! 

 


