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Číslo zakázky: 2020/28 

POPTÁVKA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY 
na veřejnou zakázku s názvem 

“ Dodání kancelářského nábytku č. II ” 

 

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky 

malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na dodání kancelářského nábytku. 

 

Údaje o zadavateli: 

Kancelář architekta města Brna, p. o.  

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

IČ: 05128820 

zastoupena: doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem 

kontaktní osoba: Bc. Tereza Voltrová, vedoucí Administrativy, 722 934 930, 

voltrova.tereza@kambrno.cz 

 

Zadavatel vysloveně upozorňuje, že v případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve 
smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ. 

 

Předmět veřejné zakázky: 

Dodání kancelářského nábytku do Kanceláře architekta města Brna dle přiložené specifikace a tabulky 

pro výpočet nabídkové ceny (příloha č. 2) včetně dopravy a montáže. 

Z důvodu kompatibility se stávajícím kancelářským nábytkem zadavatel neumožňuje splnění specifikace 

nábytkem vyráběným takzvaně na míru, byť s obdobnou technickou specifikací.  

 

Předpokládaná doba plnění: 5-6 týdnů od účinnosti smlouvy 

Předpokládaná hodnota:    270.000,- Kč vč. DPH 

Místo plnění:      Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

 

Hodnocení nabídek:  

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.   

Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. 

Zadavatel stanovil jako jediné kritérium nabídkovou cenu, přičemž nabídky budou vyhodnoceny 
prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou 

po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

mailto:info@kambrno.cz


 

 
 
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 
Zelný trh 331/13, Brno-město 602 00 
IČ: 05128820 DIČ: CZ05128820 
Kontakty: info@kambrno.cz, tel: +420 770 176 560  Náš projekt? Brno! Lidé, územní plán, veřejný prostor.  

Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH

 

Požadavky na předmět plnění Zadavatele: 

- splnění specifikace dle přílohy č. 2, 

Dodavatel musí splnit tyto požadavky. Jejich splnění prokáže v nabídce. Zadavatel může vyloučit 

dodavatele, který nesplní tyto požadavky Zadavatele. 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu veřejné 

zakázky (vč. dopravy a montáže), přičemž musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná 

a nepřekročitelná. 

Nabídková cena bude uvedena účastníkem v členění dle specifikace a tabulky pro výpočet nabídkové 
ceny (příloha č. 2 této poptávky) a to v Kč bez DPH. Účastník je odpovědný za obsah jím podané 

nabídky. 

 

Obchodní podmínky zadavatele: 

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (příloha č. 3 této 

poptávky). 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán jím nebo statutárním orgánem účastníka nebo 
jinou osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka; v takovém případě doloží účastník toto 

oprávnění v nabídce. 

 

Obsah nabídky: 

Nabídka bude předložena v následující struktuře: 

a) krycí list nabídky, 

b) vyplněná specifikace a tabulka pro výpočet nabídkové ceny (příloha č. 2), 

c) řádně doplněný a podepsaný návrh smlouvy, 

d) příp. ostatní dokumenty. 

Účastník podáním nabídky souhlasí s veškerými podmínkami této poptávky. 

 

Lhůta pro podání nabídky: 

Nabídky budou podány do 09.11.2020 do 13:00 hod. 

 

Místo pro podání nabídky: 

Nabídky budou podávány v sídle zadavatele (sekretariát v 3. patře), v pracovní dny od 09:00 do 16:00. 

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do 

další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky. 
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