
    Základní škola Brno, Horácké náměstí 13,
 příspěvková organizace,

 Horácké náměstí  13, 621 00 Brno
tel/fax 541 321 507  e-mail skola@zshoracke.org

IČO: 49465481

Č.J. ZSHN1 00672/2022

Výzva k podání nabídky na „Dodávky elektrické energie pro objekt ZŠ
Brno, Horácké náměstí 13“.

1. Předmět zakázky
Předmětem zakázky jsou roční dodávky elektrické energie pro následující objekty:
- budova ZŠ Horácké náměstí 13
- budova ZŠ Uprkova 1A.

2. Doba a místo plnění zakázky
Plnění zakázky se předpokládá od 1.1.2023 do 31. 12. 2023

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje předložení následujících dokladů:
-    výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, případně výpisu z
     jiné obdobné evidence,
-   dokladu o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu
    odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
    živnostenské oprávnění či licenci,
-   doložení základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném v § 53
    odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, formou dle § 53 odst. 3
    téhož zákona,
-  v případě zastoupení uchazeče příslušná pověření (plná moc, prokura).

Tyto doklady mohou být předloženy v prosté kopii, bez ověření pravosti.

4. Požadavky na zpracovávání nabídky
Nabídka bude obsahovat:
-  vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy).

5. Lhůta pro dodání nabídek
Lhůta pro dodání nabídek končí dnem 13. 6. 2022 ve 12.00 hodin. Nabídky 
doručené po skončení této lhůty nebudou zařazeny do hodnocení.

6. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny. Cenou se rozumí cena silové 
elektřiny vč. distribuce a daně z elektrické energie za dodávku předpokládaného 
ročního množství při sjednaných tarifech dle přílohy.
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7. Podávání nabídek
Místem pro podávání nabídek je ZŠ Brno Horácké náměstí 13,  Horácké
náměstí 13, 621 00 Brno.

Nabídky se podávají nebo zasílají v uzavřených obálkách, označených „Dodávka 
elektrické energie pro objekty ZŠ Brno, Horácké náměstí 13 – neotvírat“.

8. Zadavatel
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, Horácké náměstí 13, 621 00, tel.: 541 321 507,
email: d.novotkova@zshoracke.org

Veškeré další informace a podklady poskytne Dagmar Novotková, tel. 541 321 
507.

9. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří:
a) výzva k podání nabídky,
b) krycí list nabídky (příloha č. 1)
c) identifikace odběrných míst.

10. Další podmínky výběrového řízení
a) Nabídky budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za  
    uchazeče.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
d) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.
e) Zadavatel má právo změnit či doplnit v případě nutnosti podmínky výběrového
    řízení. Změna bude provedena a bude zaslána všem uchazečům.

elektrická energie Úprkova Horácké nám.
předpokládaný odběr v režimu CO2d 35MWh 100MWh

V Brně dne 16.5.2022

Mgr.et Mgr. Ivana Melichárková                       vz. Mgr. Miloslav Tvrz
ředitelka školy                                                  zástupce ŘŠ
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    Základní škola Brno, Horácké náměstí 13,
 příspěvková organizace,

 Horácké náměstí  13, 621 00 Brno
tel/fax 541 321 507  e-mail skola@zshoracke.org

IČO: 49465481

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Dodávky elektrické energie pro vybrané objekty ZŠ Horácké náměstí 13,
Horácké náměstí 13 – neotvírat“.

Uchazeč
Název
Adresa firmy
Vedená
IČ
DIČ
Oprávněný zástupce firmy
Telefon/fax
Bankovní spojení

1. Cena dodávky (předpokládaný roční odběr)

cena vč.distribuce a daně (bez DPH)                               DPH 21%           

Poznámka:
Ceny uvedené v krycím listu nabídky jsou cenami nejvýše přípustnými a nesmí
být v budoucí smlouvě překročeny.

Datum: …......................    Razítko a podpis uchazeče: …...................................
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č.J. ZSHN1 00672/2022

Výzva k podání nabídky na „Dodávky plynu pro objekt ZŠ Brno,
Horácké náměstí 13“.

1. Předmět zakázky – zakázka malého rozsahu
Předmětem zakázky jsou roční dodávky plynu pro následující objekty:
- budova ZŠ Horácké náměstí 13
- budova ZŠ Uprkova 1A.

2. Doba a místo plnění zakázky
Plnění zakázky se předpokládá od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje předložení následujících dokladů:
-    výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, případně výpisu z
     jiné obdobné evidence,
-   dokladu o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu
    odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
    živnostenské oprávnění či licenci,
-   doložení základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném v § 53
    odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, formou dle § 53 odst. 3
    téhož zákona,
-  v případě zastoupení uchazeče příslušná pověření (plná moc, prokura).

Tyto doklady mohou být předloženy v prosté kopii, bez ověření pravosti.

4. Požadavky na zpracovávání nabídky
Nabídka bude obsahovat:
-  vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy).

5. Lhůta pro dodání nabídek
Lhůta pro dodání nabídek končí dnem 13. 6. 2022 ve 12.00 hodin. Nabídky 
doručené po skončení této lhůty nebudou zařazeny do hodnocení.

6. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny. Cenou se rozumí cena plynu  
vč. distribuce a daně z plynu za dodávku předpokládaného ročního množství při 
sjednaných tarifech dle přílohy.
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7. Podávání nabídek
Místem pro podávání nabídek je ZŠ Brno Horácké náměstí 13,  Horácké
náměstí 13, 621 00 Brno.

Nabídky se podávají nebo zasílají v uzavřených obálkách, označených „Dodávka 
plynu pro objekty ZŠ Brno, Horácké náměstí 13 – neotvírat“.

8. Zadavatel
ZŠ Brno, Horácké náměstí 13, Horácké náměstí 13, 621 00, tel.: 541 321 507,
email: d.novotkova@zshoracke.org
Veškeré další informace a podklady poskytne Dagmar Novotková, tel. 541 321 
507.

9. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří:
a) výzva k podání nabídky,
b) krycí list nabídky (příloha č. 1)
c) identifikace odběrných míst.

10. Další podmínky výběrového řízení
a) Nabídky budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za
    uchazeče.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
c) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
d) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.
e) Zadavatel má právo změnit či doplnit v případě nutnosti podmínky výběrového
    řízení. Změna bude provedena a bude zaslána všem uchazečům.

plyn Úprkova Horácké nám.
předpokládaný odběr 467MWh 60MWh

V Brně dne 16. 5. 2022

Mgr.et Mgr. Ivana Melichárková                                 vz. Mgr. Miloslav Tvrz
ředitelka školy                                                            zástupce ŘŠ
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Dodávky plynu pro vybrané objekty ZŠ Horácké náměstí 13,
Horácké náměstí 13 – neotvírat“.

Uchazeč
Název
Adresa firmy
Vedená
IČ
DIČ
Oprávněný zástupce firmy
Telefon/fax
Bankovní spojení

1. Cena dodávky (předpokládaný roční odběr)

cena vč. distribuce a daně (bez DPH)                               DPH 21%           

Poznámka:
Ceny uvedené v krycím listu nabídky jsou cenami nejvýše přípustnými a nesmí
být v budoucí smlouvě překročeny.

Datum: …......................    Razítko a podpis uchazeče: …...................................
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    Základní škola Brno, Horácké náměstí 13,
 příspěvková organizace,

 Horácké náměstí  13, 621 00 Brno
tel/fax 541 321 507  e-mail skola@zshoracke.org

IČO: 49465481

Č.j. ZSHN1 00672/2022

Dodatek k výběrovému řízení na odběr elektřiny a plynu

Zasíláme Vám zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na elektřinu a plyn.
V případě, že budete schopni nabídnout oba tyto produkty za zvýhodněnou cenu, 
můžete zaslat návrh na oba produkty současně.

V Brně dne  16. 5. 2022

Mgr.et Mgr. Ivana Melichárková                        vz. Mgr. Miloslav Tvrz
ředitelka školy                                                   zástupce ŘŠ
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