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Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 

č. 2/2021 
 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, náměstí Svobody 2 oznamuje vyhlášení veřejné 

zakázky malého rozsahu: 

 

Druh a rozsah dodávky/služby: 

• dodávka certifikovaných sad k neinvazivnímu odběru biologického vzorku slin - cucání tampónu pro 

preventivní testování COVID-19 pomocí RT-PCR testů dle předchozího požadavku zadavatele 

obsaženého v příslušné objednávce, 

• zajištění zpracování a vyhodnocení testů s využitím validované metody testování tzv. „poolováním“ 

(analýza více vzorků dohromady) včetně logistiky předání materiálu ze základní školy (žáci  

a zaměstnanci) a z mateřské školy (zaměstnanci) do laboratoře po odběru ve čtvrtek, přičemž  

1. dodávka sad proběhne v den před vlastním testováním do 16.00, 

• garantování přibližného množství 560 testovacích sad na 1 testování žáků jedenkrát za 14 dnů 

(předběžně ve dnech 20. 5., 3. 6. a 17. 6. 2021), 

• garantování přibližného množství 40 testovacích sad na 1 testování zaměstnanců jedenkrát týdně 

(předběžně ve dnech 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6. a 24. 6. 2021), 

• aktuální počet požadovaných testů bude 1x týdně emailem sdělen kontaktní osobou do laboratoře 

nejpozději každé úterý daného týdne odpoledne (do 14.00) a požadované množství testů bude dodáno 

nejpozději každou středu daného týdne do 15.30. 

 

Místo plnění dodávky/služby: 

• Základní škola, náměstí Svobody 2/930, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

• Mateřská škola, Tychonova 8/265, 160 00 Praha 6 - Hradčany 

 

Lhůta dodání, harmonogram plnění: 

• zahájení díla: květen 2021 

• ukončení díla: červen 2021 

 

Zaměstnanec odpovědný za převzetí plnění: 

• p. Jitřenka Pavlů, hospodářka školy. 

 

Platební podmínky: 

• zadavatel neposkytuje zálohu, 

• platba fakturou v zákonném termínu po dodání dodávky, provedení služby a řádném předání díla bez 

vad a nedodělků. 

 

Kritéria hodnocení nabídky: 

• 1. kritérium (80%): nejnižší nabídková cena jedné testovací sady včetně logistiky dovozu a odvozu 

mezi laboratoří a základní a mateřskou školou a včetně vyhodnocení testů, a to v Kč bez DPH: 

➢ v rámci kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě dále uvedeného vzorce: (výše ceny 

minimální / výše ceny hodnocené) x 0,8 (váha kritéria) x 100 = počet bodů, 

➢ veličina „výše ceny minimální“ znamená nabídku s nejnižší cenou bez DPH, 

➢ veličina „výše ceny hodnocené“ znamená posuzovanou nabídku. 

 

• 2. kritérium (20%): množství vzorků zpracovaných při laboratorní analýza dohromady (požadován 

je co nejnižší počet) 
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➢ v rámci kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě dále uvedeného vzorce: (množství 

vzorků minimální / množství vzorků hodnocené) x 0,2 (váha kritéria) x 100 = počet bodů, 

➢ veličina „množství vzorků minimální“ znamená nabídku s nejnižším počtem vzorků, 

➢ veličina „množství vzorků hodnocené“ znamená posuzovanou nabídku. 

 

• Celkové hodnocení předložených nabídek bude dáno součtem bodů za jednotlivá kritéria (přidělené 

body za nabídkovou cenu + přidělené body za velikost vzorku). 

Zakázka bude přidělena uchazeči s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou 

či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu „nejnižší nabídková cena“  

a v případě shody v tomto kritériu bude posuzováno pořadí v kritériu „množství vzorků“. Pokud bude 

shoda i v tomto kritériu, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou příslušní uchazeči přizváni. 

V případě losování musí zadavatel vyhotovit z tohoto losování záznam. 

 

Požadovaný obsah nabídky: 

• základní údaje o uchazeči včetně prokázání kvalifikačních předpokladů dokladem  

o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, 

• doklady prokazující certifikaci testovacích sad, dokument o validaci metody testování a osvědčení o 

systému managementu kvality v souladu s mezinárodní normou ČSN EN /IEC 15189: 2015 

laboratoře, kde budou zpracovávány výsledky, 

• potvrzení zadaných parametrů zakázky, specifikace testů, 

• výše nabídkové ceny; v nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené 

s dodávkou, 

• potvrzení termínů plnění zakázky, 

• vzor smlouvy, 

• prohlášení uchazeče, že nic ze své nabídky nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství, 

• nabídka včetně příloh a vzoru smlouvy bude zpracována v českém jazyce. 

 

Termín a způsob podávání nabídek: 

• do pondělí 17. 5. 2021 do 12.00, 

• e-mailem na jana.keprova@zs-ns2.cz nebo do datové schránky h73v3hz 

 

Vyhodnocení nabídek: 

• předpokládaný termín vyhodnocení nabídek je pondělí 17. 5. 2021 v 16.00. 

 

Bližší informace o zakázce: 

• podá p. Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy (michaela.rybarova@zs-ns2.cz).  

 

Další podmínky zakázky: 

• zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout 

všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu, 

• zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, 

• uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako „cenu nejvýše přípustnou“, 

• nabídková cena bude nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky,  

• zakázka může být ukončena v návaznosti na změnu státem distribuovaných testů nebo v návaznosti 

na změnu povinnosti k zajištění testování ve školách, 

• nabídku podává uchazeč bezplatně, náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům 

nehradí, 

• předložené nabídky zadavatel nevrací, 

• nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. 

neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 

 

 

 

 

V Praze dne 11. 4. 2021                                                                                         

                                                                                                             Mgr. Michaela Rybářová 

                                                                                                                                                     ředitelka školy 
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