
 

Zámek Děčín, p.o., Dlouhá jízda 1254, 405 02  Děčín 1, IČO:00078867 

 

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku 
 
Číslo zakázky: 2012/1/židle 

 

Název zakázky: Výroba židlí do prostorů děčínského zámku 

 

Předmět zakázky: Výroba 350 ks specifických židlí do prostorů děčínského zámku – jižního křídla 

 

Datum vyhlášení zakázky: 1.2.2012 

 

Název/obchodní firma zadavatele: Zámek Děčín, p.o. 

 

Sídlo zadavatele: Dlouhá jízda 1254, 405 02  Děčín 1 

 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Iveta Krupičková, ředitelka organizace, 

krupickova@zamekdecin.cz, 775862632 

 

IČO zadavatele: 00078867 

 

DIČ zadavatele: CZ00078867 

 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Iveta Krupičková, ředitelka organizace, 

krupickova@zamekdecin.cz, 775862632 

 

Lhůta pro podávání nabídek: 

Zahájení: 1.2.2012, 8:00 hod 

Ukončení: 8.2.2012, 12:00 hod 

 

Popis předmětu zakázky: 

Výroba  350 ks specifických židlí na vybavení knihovního sálu, který je umístěn v jižním křídle na 

děčínském zámku. 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: do 1 000 000 Kč bez DPH 

 

Typ zakázky: Veřejná zakázka 

 

Termín dokončení zakázky: 31.3.2012 

 

Místo dodání/převzetí nabídky: Zámek Děčín, p.o., Dlouhá jízda 1254, 405 02  

Děčín 1 

 

Hodnotící kritéria: 

mailto:krupickova@zamekdecin.cz
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Cena židlí       70% 

Záruka v měsících                  30% 

 

Požadavek na formu nabídky: 

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či 

výměně jednotlivých listů nabídky. Součástí nabídky bude nákres židle včetně technického popisu 

(materiál, povrchová úprava) dle požadavků uvedených ve specifikaci zakázky. 

Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští. 

Obálka bude označena: 2012/1/židle – neotvírat 

 

Další podmínky pro plnění zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před odevzdáním 

nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si také vyhrazuje 

možnost neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel 

nehradí. Zadavatel dále upozorňuje, že všechny části řízení k veřejné zakázce mohou být 

zveřejněny. 

 

Přílohy:  

1. Specifikace zakázky 

2. Kupní smlouva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Specifikace zakázky - Židle 

 

Podmínky realizace zakázky 

 

1. Plnění zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Výroba židlí do prostorů děčínského zámku“ je 

výroba 350 ks specifických židlí na vybavení knihovního sálu, který je umístěn v jižním křídle na 

děčínském zámku. 

 

Výroba bude spočívat ve: 

 vyrobení daného počtu židlí 

 dodání židlí 

 

2. Popis židlí 

 

Židle bude provedena ve stylizovaném barokním tvarosloví (viz. Nábytek Ludvík XIV.). Dřevěný 

rám židle bude vyroben z tvrdého dřeva (buk), konstrukčně řešen pevnými lepenými spoji. 

Povrchová úprava bude provedena mořením (barevný odstín dle výběru zadavetele) a opatřena 

vrchním finálním lakem (dvousložkový polomatný polyuretanový lak). Nohy budou vysoké a štíhlé, 

vzdáleně budou napodobovat typické lví tlapy. Sedák bude konvex-konkávně tvarovaný a 

očalouněný textilií (látka typu žinylka, barve dle výběru zadavatele). Židle bude opatřena vysokým 

kasulovým opěradlem, čalouněným stejnou textilií jako sedák. 

Rozměry: 

 výška nohou od podlahy po hřbet sedáku: cca 500 mm 

 rozteče nohou u základny: cca 470 a 490 mm 

 rozměry sedáku: cca 450x500 mm 

 výška opěradla od hřbetu sedáku: cca 570 mm 

 

3. Lhůta plnění 

Dodání 350 ti kusů židlí do 31.3.2012 

 

4. Kvalifikace uchazeče 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel tak, že předloží výpis z 

obchodního rejstříku či živnostenský list. 

Podnikání v oboru nábytkářství více než 10 let  

Dodavatel dále doloží prohlášení, že není v úpadku a že na něj není vyhlášen konkurz. 

 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů nesmění být k poslednímu dni, 

ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů a budou předloženy v prosté kopii. 

 

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovuje následující požadavky na způsob zpracování 

nabídkové ceny: 

a/ uchazeč uvede nabídkovou cenu v Kč bez DPH 

b/ nabídková cena bude doložena položkovým rozpočtem.  

c/ nabídková cena je konečná a nepřekročitelná, její navýšení v průběhu realizace zakázky je 

nepřípustné 

 

U jednotlivých položek bude uvedena zvlášť cena za jednotku a cena celkem – bez DPH. 

 



Na úvodním listu cenové nabídky bude uvedena celková cena díla – bez DPH a vč. DPH.  

 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (výrobu židlí včetně laku a počalounění), včetně 

nákladů na dopravu. 

 

6. Hodnotící kritéria: 

 

Cena         70% 

Záruka v měsících                  30% 

 

Údaje k dílčím hodnotícím kritériím: 

Dodavatelé předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující 

údaje, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle hodnotícího kritéria ekonomická 

výhodnost nabídky: 

 

K dílčímu kritériu č. 1 

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH. 

Nejvýhodnější nabídce, tj. nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu, bude proveden výpočet: 

 

Počet bodů díkčího kritéria = 100 x hodnota nejvýhod.nab./hodnota hodnocené nab. 

 

K dílčímu kritériu č. 2 

hodnocena bude záruka na židle v měsících:  

 

Počet bodů dílčího kritéria = 100 x hodnota nejvýhod.nab./hodnota hodnocené nab. 

 

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru bodové 

hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky (nevyšší přidělený počet bodů). 

 

Následně počet bodů dílčího kritéria bude vynásoben procentní vahou dílčího kritéria a tak získán 

konečný počet bodů dílčího kritéria vůči celku a vůči nabídkám ostatních dodavatelů. 

 

7. Návrh smlouvy: 

Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou č.2 zadávací dokumentace. 

Nedílnou součástí smlouvy bude i nákres židle včetně technického popisu. Návrh smlouvy musí být 

ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Předložení 

nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává 

neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.  

 

8. Ostatní podmínky zadání: 

Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl přehled případných subdodavatelů, jejichž 

podíl na díle je vyšší jak 10%. Tento seznam subdodavatelů bude také objednateli předán při 

předání židlí. Uchazeč také prohlásí, že bude ve stejném rozsahu ručit i za závazky těchto svých 

smluvních subjektů- 

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla uvozena „Krycím listem nabídky“ zapracovaným uchazečem 

podle vzorů uvedeného v zadávací dokumentaci. Případné nesplnění tohoto požadavku však nebude 

považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

 

9. Prohlášení uchazeče: 

Závěrem uchazeč o zakázku písemně prohlásí, že plně respektuje tyto zadávací podmínky 

zadavatele. V případě nepředložení tohoto dokladu bude uchazeč z hodnocení vyřazen. 



 
Příloha č. 2 

 

Kupní smlouva 

uzavřená ve smyslu ust. § 588 a násl., zák. čís. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 

 
Kupující:   Zámek Děčín, p.o.  

Sídlo:    Dlouhá jízda 1254, Děčín, 405 02 

Zastoupená:  Ing. Ivetou Krupičkovou, ředitelkou organizace 

IČO:    00078867 

DIČ:     CZ00078867 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu:   338431/0100 

 

v dalším textu smlouvy uváděna jako „kupující“   
a 
 

Prodávající:  .………………………. 

Sídlo:    ……………………….. 

Statutární zástupce: ……………………….. 

IČO:     ……………………….. 

DIČ:     ……………………….. 

Bankovní spojení:  ……………………….. 

Číslo účtu:    ……………………….. 

 
dále jako „prodávající“, společně s kupujícím dále jen smluvní strany.   

 
 

Čl. 2 
Předmět plnění 

 
Zhotovení a dodání 350 ks židlí do prostorů děčínského zámku 
Nákres židle včetně technického popisu je nedílnou  součástí kupní smlouvy.   

 
 

Čl. 3 
Kupní cena 

 
Cena je stanovena ve výši  ………. Kč bez DPH (slovy …………………………….. korun 
českých bez DPH) včetně balného a dopravy do sídla společnosti. 

 
 

Čl. 4 
Lhůta plnění 

Zboží bude dodáno do 31.3. 2012 do sídla organizace, Dlouhá jízda 1254, Děčín. 
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Čl. 5 
Platební podmínky 

 
Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady kupní ceny: 
Splatnost vystaveného daňového dokladu je 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.  

 
 
 

Čl. 6 
Záruka 

 
Po dobu ........... prodávající zaručuje funkčnost dohodnutých vlastností zboží podle záručních 
podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Děčíně dne 
 
 
 

………………………………………                                  ……………………………………… 

Kupující                                                                          Prodávající                                                                                                                                                                          

Ing. Iveta Krupičková 
ředitelka organizace 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: grafický návrh židle včetně technického popisu 
 
 


