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Výzva k účasti v poptávkovém řízení 
„Dodání nového mobiliáře“ 

 
 
 
Poptávající:  Středočeské inovační centrum, spolek (dále i jako „SIC“, nebo „Zadavatel“ či 

„Poptávající“) 
Se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 
Zastoupený:  statutárním ředitelem Mgr. Pavlem Jovanovičem   
IČ:    042 28 235 
Poptávající je registrován v Evidenci nestátních neziskových organizací („NNO“) 
 
Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zadávána v zadávacím řízení dle zákona. 
 
 

I. Předmět poptávkového řízení 
Dodání nového mobiliáře pro potřeby Poptávajícího dle dále uvedené specifikace.  

 
 

II. Požadavky na plnění 
Cílem poptávkového řízení je nabytí mobiliáře sestávajícího zejména z kancelářských stolů, 
kancelářských židlí, nábytku do jednacích místností, paravanů, skříní a regálů. Nedílnou 
součástí poptávky je i dodání poptávaného vybavení na místo předem stanovené 
Poptávajícím, jak je níže uvedeno, a jeho montáž a umístění na Poptávajícím stanovené 
místo v rámci místa dodání. 
Seznam poptávaného vybavení (mobiliáře) tvoří přílohu č. 1 této výzvy. 
 
 

III. Kvalifikační předpoklady  
Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilosti 
a prokáže splnění profesní způsobilosti. 

 
Prokázání základní způsobilosti: 
Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu 
musí být zřejmé, že dodavatel splňuje Zadavatelem požadovaná příslušná kritéria základní 
způsobilosti, jak jsou stanovena v § 74 zákona.  

 
Prokázání profesní způsobilosti: 
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona předložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele 
do takové evidence vyžaduje. 
 
 

IV. Předpokládaná hodnota 
Předpokládaná hodnota poptávané dodávky činí 1 050 000,- Kč bez DPH, tj. 1 270 500,- Kč 
vč. DPH. Předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Nabídka 
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uchazeče, která bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota, 
bude vyřazena z důvodu nesplnění podmínek poptávky. 
 
 

V. Požadavky na zpracování nabídky 
Lhůta a způsob podání nabídek 
 
Nabídky musí být zpracovány v českém jazyce. V nabídce musí být uvedena nabídková cena 
za splnění předmětu poptávkového řízení v rozložení cena bez DPH, samotné DPH a cena 
celkem vč. DPH. Z nabídky musí být patrné, kdo ji činí (kdo je uchazeč), a do jaké poptávky 
je nabídka podávána.  
V případě, že nabídky nebudou obsahovat veškeré náležitosti dle této poptávky, vyhrazuje 
si Poptávající právo vyřadit je z dalšího řízení. Stránky nabídky musí být číslované. 
 
Nabídky je potřeba doručit nejpozději do 8. 12. 2021 do 16.00 hod do sídla SIC 
v zapečetěné obálce.  
 
O případném vyřazení nabídky a důvodu pro jejím vyřazení bude uchazeč vyrozuměn 
zasláním prostého e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v nabídce. Nebude-li 
taková adresa uvedena, bude mu informace zaslána na adresu jeho sídla běžnou poštou. 
 
 

VI. Hodnotící kritéria 
Podané nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti na základě 
nejnižší nabídkové ceny za celé poptávané plnění.  
Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny za celé poptávané plnění, přičemž nabídka 
s nejnižší cenou bude hodnocena jako nejvýhodnější.  
Jako vítězná bude Poptávajícím hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož nabídková cena 
bez DPH za celé poptávané plnění bude nejvýhodnější, tedy nejnižší. 
 
 

VII. Místo a doba plnění 
Požadovaný termín dodání: do 60 kalendářních dnů po podpisu smlouvy. 
Plnění bude předáno Poptávajícímu na adrese: Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5. 
 
 

VIII. Ostatní ustanovení 
a) Poptávající si vyhrazuje toto řízení kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, a to kdykoli až do 

okamžiku uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. 
b) Uchazeči nemají nárok na úhradu jakýchkoli nákladů spojených s účastí v tomto 

poptávkovém řízení. 
c) Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace ve vztahu k předmětu 

poptávkového řízení. Tyto informace lze požadovat nejpozději do 3 pracovních dnů před 
koncem lhůty pro podání nabídek. Poptávající zveřejní dodatečné informace do dvou dnů 
ode dne obdržení žádosti o tyto informace. Informace budou zaslány všem známým 
účastníkům poptávkového řízení. 

d) O výběru nejvhodnější nabídky budou uchazeči informováni bez zbytečného odkladu. 
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e) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek Výzvy v průběhu 
lhůty pro podání nabídek, popřípadě právo nevybrat žádného z uchazečů, eventuálně zrušit 
výběrové řízení kdykoliv, a to i bez udání důvodu. 

f) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 
 
 
 
Nedílnou součástí této poptávky jsou i následující přílohy: 

1. Seznam poptávaného vybavení 
 

 
 
 
 

V Praze, dne      
 
 
 

       _______________________________ 
      Mgr. Pavel Jovanovič 

statutární ředitel 
Středočeské inovační centrum, zapsaný spolek 
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