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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Dodávka elektrického konvektomatu pro ZŠ a MŠ Zákupy
veřejná zakázka zadaná formou zadávacího řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu
v souladu se Směrnicí MěÚ Zákupy č. 1/2018 o veřejných zakázkách malého rozsahu

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
1.1. Zadavatel
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace
Školní 347, 471 23 Zákupy
Zastoupená: Mgr. Čestmírem Kopřivou
IČ: 46750428, DIČ: CZ 46750428
1.2. Kontaktní adresa
Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace
Školní 347, 471 23 Zákupy
1.3. Kontaktní osoba pro zakázku:
Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy
Telefon: 487 883 841
Email: kopriva@zszakupy.cz

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodání elektrického konvektomatu pro ZŠ a MŠ Zákupy,
jeho montáže, proškolení obsluhy a demontáže stávajícího varného kotle včetně jeho
likvidace.
Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné
zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného
zboží, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízené zboží dodavatelů.
Veškeré nabízené položky musí být nové, nepoužité. V případě, že dodavatel nabídne
zboží, které nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen
ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a jeho nabídka nebude dále
hodnocena.
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Technická specifikace předmětu zakázky (následně uvedené hodnoty jsou hodnoty
minimálně přípustné, vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se připouští):
Elektrický konvektomat
- velikost 20GN – 1/1
- sledování dat HaCCP, sledování spotřeby energií
- senzory k měření vlhkosti uvnitř konvektomatu
- automatický režim čištění
- 6 ventilátorů, 4 rychlosti ventilátorů
- trojité vnější sklo dveří
- funkce regulace vlhkosti
- funkce regulace nasycení varné komory
- funkce rovnoměrné regulace vzduchu
- obsahuje čtyřbodovou vpichovou sondu
- obsahuje zavážecí vozík
- digitální display s možností uložení min. 300 programů do paměti
- možnost nastavení až 10 varných procesů současně
- obsahuje nápovědu pro přípravu a vaření pokrmů
- obsahuje funkci automatického zastavení ventilátoru při otevření dveří
- lineární topná tělesa
- varná komora z nerezové oceli
- dvoufázové otevírání dveří
- vaří v páře, v kombinovaném režimu páry a suchého vzduchu
- obsahuje připojení na internet pro prodloužení záruky a rychlý servis v případě poruchy
- rozměry v mm max.: Š 900, V 1885, H 930
- max. příkon 38,5 kW
- teplotní rozsah 30°– 300° C
- min. 1000 programů
- obsahuje přídavnou sprchu
- má servisní a diagnostický systém v českém jazyce
Kompletní montáž (1ks)
Kompletní montáž elektrického konvektomatu, včetně dopravy, instalace SW na řídící
počítač, revize elektro.
Kompletní demontáž (1ks)
Demontáž stávajícího varného kotle 85 l a jeho likvidace.
Záruční, servisní a další podmínky
Uchazeč specifikuje nabízené záruční, pozáruční a servisní podmínky k nabízenému zboží
(délka záruky, rychlost reakce a odstranění problému, rychlost vyřízení reklamace, adresu
nejbližšího servisního střediska a další dle svého uvážení).
Zadavatel požaduje záruční dobu min. 48 měsíců, záruční a pozáruční servis, nahlášení
poruchy non-stop, servis do 6 hodin od nahlášení poruchy.
Zadavatel má značný zájem na tom, aby v rámci realizace veřejné zakázky byly dodávány
kvalitní výrobky a materiály, zadavatel proto v zadávacích podmínkách stanovuje minimální
požadovaný standard předmětu plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím
o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeči v nabídce požadavkem
na předvedení nabízené technologie v místě zadavatele. Pokud zadavatel zjistí, že
dodavatelem nabízené výrobky a materiály neodpovídají minimálním požadovaným
parametrům, nebo jím nabízené plnění nesplňuje parametry uvedené v nabídce, může být
nabídka tohoto dodavatele vyloučena.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
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3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Zadavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky nejpozději do 31. 1. 2020.
Místem plnění zakázky je kuchyň ZŠ a MŠ Zákupy.
4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENY
Uchazeč stanoví a zpracuje cenovou nabídku do krycího listu nabídky – příloha č. 1.
Každý uchazeč může podat pouze 1 variantu nabídky.
V ceně musí být zahrnuty veškeré práce, činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu
zakázky. Nabídková cena je stanovena jako cena pevná, nepřekročitelná, nejvýše
přípustná. Uchazeč je povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny
v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškerých
podmiňujících potřeb, prací i ztížených podmínek, které lze při realizaci služby očekávat.
Zadavatel neposkytuje zálohu.
Pro uvedení údajů o nabídkové ceně uchazeč použije nabídkový list (příloha č. 1).
Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 2).
Předpokládaná celková hodnota předmětu zakázky (vč. dodání a montáže/demontáže
a školení, jak je výše uvedeno v předmětu zakázky) činí 300 000 Kč bez DPH,
tj. 363 000 Kč s DPH.
5. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem vyhlášení: 28. 11. 2019.
Ukončení podávání nabídek je dne: 16. 12. 2019 v 10:00 hod.
Nabídky se podávají na podatelnu ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, 471 23 Zákupy osobně
nebo poštou na adresu zadavatele.
Nabídky budou v řádně uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka – Dodávka
elektrického konvektomatu pro ZŠ a MŠ Zákupy – NEOTVÍRAT“. Na obálce musí
být uvedena adresa uchazeče.
6. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výhodnost nabídky pro zadavatele.
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Prokázat splnění kvalifikace musí uchazeč ve lhůtě pro podání nabídek, nabídka bude
obsahovat:
a) Základní způsobilost: čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74,
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
Toto prohlášení bude předloženo v originále, podepsané oprávněnou osobou.
b) Profesní způsobilost:
- předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, jak je uvedeno v § 77 odst. 1
zákona veřejných zakázkách,
- předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové
oprávnění vyžadují, jak je uvedeno v § 77 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.
Tyto doklady budou předloženy v prosté kopii.
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8. PŘEDLOŽENÁ NABÍDKA BUDE OBSAHOVAT NÁSLEDUJÍCÍ:
a) Vyplněný krycí list nabídky – Příloha č. 1
b) Podepsaný a doplněný návrh smlouvy – Příloha č. 2
c) Požadavky na prokázání splnění kvalifikací dle předchozího bodu 7 této Výzvy,
popř. další technická dokumentace, další relevantní údaje k posouzení splnění
požadavků zadavatele.
9. UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Uchazeč podáním své nabídky vyslovuje souhlas se zveřejněním všech náležitostí
budoucího smluvního vztahu.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení toto řízení zrušit nebo
odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.
Otevírání obálek je neveřejné.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Mgr. Čestmír Kopřiva, v.r.
ředitel ZŠ a MŠ Zákupy
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