
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 
 

Název veřejné zakázky:  Dodávka školního nábytku do ZŠ Chuchle 

Druh zadávacího řízení: VZMR (otevřená výzva) 

Předmět veřejné zakázky: Dodávky 

Režim veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu 

Zadavatel: Základní škola Charloty Masarykové, Praha 5 – Velká 
Chuchle  

Sídlo zadavatele: Starochuchelská 240, 159 00 Praha 5 – Velká 
Chcuchle 

IČO: 70107251 

 
   

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení 
zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.   

 
 
Zadavatel informuje, že vzhledem ke skutečnosti, že profil zadavatele Městsé části Praha – 
Chuchle neumožňuje podání nabídek v elektronické podobě, mění zadavatel zadávací podmínky, 
a to: 
 
Namísto bodu 2.1: 
Nabídky se podávají elektronicky. Zadavatel nepřipouští listinnou formu. 
Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele, dostupného na 
internetové adrese: https://chuchle.zakazky-profil.cz/ 
Účastník musí být řádně registrovaným dodavatelem.  Nabídka musí být zpracována v jednom ze 
zadavatelem akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, 
PDF, JPEG, GIF. Je možné použít kompresi v ZIP archivu.  
 
Bližší informace k profilu zadavatele nalezne dodavatel v rámci tzv. nápovědy pro dodavatele: 
https://chuchle.zakazky-profil.cz/ 
 
Platí: 
Místem pro podání nabídek v listinné podobě je sídlo ÚMČ Praha – Velká Chuchle se sídlem U 
Skály 262/2 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle. 
 
Zadavatel nedisponuje technickým vybavením pro přijímání nabídek v elektronické podobě. Nabídky 
lze podávat osobně, prostřednictvím kurýra či doporučenou zásilkou v pracovních dnech dle otvírací 
doby podatelny. Nabídku je možné podat osobně na výše uvedené adrese v pracovních dnech 
pondělí nebo středa od 08:00 – 12:00 či 13:00 – 17:30 hodin nebo ve čtvrtek od 08:00 – 11:00 hodin 
tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 
 
Využívá-li účastník k doručení Nabídky třetího subjektu, nese plné riziko včasného a řádného 
doručení Nabídky, a to včetně neporušenosti obálky.  
 
 
 



 
 

 
Za okamžik podání/doručení nabídky se považuje její fyzické převzetí v určeném místě podání na 
adrese podatelny v sídle  ÚMČ Praha – Velká Chuchle se sídlem U Skály 262/2 159 00 Praha 5 – 
Velká Chuchle. 
. 
 
Nabídka podaná v listinné podobě bude doručena v uzavřené obálce a opatřena nápisem: 
 

„Dodávka školního nábytku do ZŠ Chuchle“ – NEOTVÍRAT 
 

 
Na obálce bude dále uvedena kontaktní osoba, kontaktní adresa účastníka včetně e-mailové adresy, 
na kterou je možno poslat oznámení pro potřeby vyrozumění účastníka. Účastníci nemohou podat 
více variant nabídek plnění předmětu zakázky. Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou 
otevřeny a nevyhodnocují se. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací.  
 
Účastníci předkládají písemnou nabídku v českém jazyce v jednom originále v listinné podobě a 
ideálně také v kopii v elektronické podobě na USB, v řádně uzavřené obálce.  
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zabezpečena proti neoprávněné manipulaci v pevně 
svázané vazbě. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést 
v omyl.  
 
  VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÝM SKUTEČNOSTEM POSUNUJE ZADAVATEL LHŮTU PRO 
PODÁNÍ NABÍDEK O CELOU PŮVODNÍ DELKU. NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK KONČÍ 
DNE 19.10.2022 V 10:00H. 
 
 
 
 
 
 S pozdravem. 
 
 
 
 
 
Mgr. Jakub Kubíček, DiS. 
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