
 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 

Postup při zadávání této zakázky se dále řídí pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Regionálního 
operačního programu Jihovýchod, pravidly pro zakázky malého rozsahu 2. kategorie.  
 
 
 
 

 
Ve Valticích dne 7. 5. 2015 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dodávka vybavení pro včelařství 
 
Vážení, 

níže uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Dodávka vybavení pro včelařství“ (dále jen „veřejná zakázka“) a vyzvat Vás k podání 
nabídky a prokázání splnění kvalifikace.  

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 
Název:      Střední odborná škola vinařská a Střední odborné 
      učiliště zahradnické Valtice, Sobotní 116 
Sídlo:      Sobotní 116, 691 42 Valtice 
Právní forma:     331 - Příspěvková organizace  
Zřizovatel      Jihomoravský kraj 
IČO:      60680318 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Ivana Machovcová, ředitelka 
Kontaktní osoba:    Leona Buriánková 
Tel.:      519 361 740 
url:       http://svisv.cz/  
Email:      buriankova@svisv.cz  
 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

Předmět plnění veřejné zakázky  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro včelařství, která je součástí projektu „Centrum 
přírodovědného vzdělávání“ Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště 
zahradnického ve Valticích. 

Dodávka přístrojového vybavení bude v následujícím rozsahu: 
Medomet, nádoba pod medomet, včelařská kombinéza s kloboukem, včelařské rukavice, nádoba na 
med, cedník dvojitý, úl nástavkový, úl pozorovací, odvíčkovací stůl, odvíčkovací ježek, ruční pastovač, 
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vařák oválný s el.vyvíječem páry, lampa vysiřovací, včelí výkluz, mezidno s výkluzem, děrovač rámků 
ruční, napínák drátků, digitální refraktometr na med, hotové rámky s drátkem, podložka plastová 
bílá, mateří mřížka, pylochyt plastový, podložka VaroaMonitor, tabule „Pozor včely“, tabule 
propagační, model včely medonosné. 
 
Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v zadávací dokumentaci. 
 

Klasifikace předmětu zakázky:   
Předmět veřejné zakázky - dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovené právním 
předpisem Evropských společenství, dle aktuální klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary): 

 

Kód CPV  Název 
16640000-3  Stroje pro včelařství 
77900000-9  Služby v oblasti včelařství 
 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 124 610,- Kč bez DPH 

Zadávací dokumentace:  
Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně, neomezeným a přímým dálkovým přístupem 
v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese: 
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_140.html 

 
Kvalifikace: 

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou specifikovány v zadávací dokumentaci. 
 

3. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek: 20. 5. 2015 do 16.00 hod.  
Místo pro podání nabídek: Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání 
    nabídek poštou na adresu zadavatele uvedenou v článku 1. nebo 
    osobně na stejné adrese. Blíže viz zadávací dokumentace. 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
 

4. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.  

Způsob hodnocení nabídek je specifikován v zadávací dokumentaci. 

 

S pozdravem 

 

 

 
Ing. Ivana Machovcová, ředitelka 
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