Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek
T. G. Masaryka 396, PSČ 517 24, IČO 70888353
telefon: 494 381 621, 731 500 498
email zs.borohradek@tiscali.cz
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu
města Borohrádek ze dne 20. 3. 2017

ZŠ TGM Borohrádek – dodávka a montáž konvektomatu
1. Údaje o zadavateli
Název:

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace

Sídlo:

T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek

IČO:

70888353

Zastoupená: Mgr. Ivou Přibylovou, telefon: 731 500 498

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky:

Dodávka

Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH
Název veřejné zakázky:

ZŠ TGM Borohrádek – dodávka a montáž konvektomatu

Termín dodání:

Do 21 dní od podpisu smlouvy

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako maximální přípustnou
nabídkovou cenu veřejné zakázky, která je zároveň stanovena jako nepřekročitelná.

3. Předmět veřejné zakázky
3.1 Předmětem zakázky je dodávka a zprovoznění elektrického konvektomatu do školní
kuchyně ZŠ TGM Borohrádek.
3.2 Počet kusů -1.

3.3 Součástí předmětu zakázky je dodání na adresu zadavatele, zprovoznění konvektomatu a
zaškolení zaměstnanců. Uživatelská příručka bude v českém jazyce.
3.4 Uchazeč vyhotoví návrh smlouvy, která musí obsahovat:
3.4.1 Předmět smlouvy
3.4.2 Kupní cenu bez DPH a platební podmínky
3.4.3 Dodací podmínky – dodávka včetně zprovoznění do 21 dnů od podpisu smlouvy
3.4.2 Smluvní pokuty
3.4.3 Zahájení opravy, servisu do 24 hodin od nahlášení závady
3.4.4 Záruční dobu minimálně 36 měsíců
4. Prohlídka
Prohlídka místa plnění bude organizována dne 19. 6. 2018 po telefonické domluvě s vedoucí
školní jídelny (494 381 611), případně s ředitelkou školy (731 500 498).
5. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami.
Zadávací lhůta je v délce 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem skončení lhůty pro podání
nabídek.
6. Lhůta a místo pro podání nabídky
6.1 Lhůta pro podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace končí dnem 2. 7. 2018 v 10 hodin.
6.2 V této lhůtě je nutné doručit nabídky na adresu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek,
příspěvková organizace, T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek, a to v pracovních dnech
v době od 8:00 do 14:00 do kanceláře ředitelky školy či do kanceláře ekonomky školy.
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny
7.1 Nabídka bude v českém jazyce (případně úředně ověřený překlad všech dokumentů).
7.2 Uchazeč podá jednu nabídku.
7.3 Krycí list a smlouva bude podepsána oprávněnou osobou.
7.4 Cena bude uvedena v Kč v členění: cena celkem bez DPH, výše DPH (v % i v Kč), cena celkem
včetně DPH.
7.5 Cena bude obsahovat veškeré náklady nutné k řádné a úplné dodávce včetně zprovoznění
díla v místě plnění.
7.6 Cena nabídky bude uvedena za dodávku celého souboru dílů a součástí včetně dopravy.
7.7 Nabídková cena je stanovena jako neměnná a nejvýše přípustná.
7.8 Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
7.9 Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně
v uzavřené obálce označené:
Veřejná zakázka: „ZŠ TGM Borohrádek – dodávka a montáž konvektomatu“ a „Neotvírat“.
Na obálce musí být uveden název a adresa uchazeče.

Nabídka musí obsahovat:
a) Vyplněný formulář Krycí list nabídky;
b) Návrh smlouvy o dílo – Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou
jednat za nebo jménem uchazeče. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve
smyslu zákona a uchazeč bude v takovém případě vyloučen z výběrového řízení pro nesplnění
podmínek zadání;
c) Doklad prokazující splnění základní způsobilosti (čestné prohlášení);
d) Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku, výpis
z živnostenského rejstříku, platná licence). Postačuje kopie;
e) Doklady prokazující splnění technické kvalifikace (reference – minimálně 2 zakázky
obdobného charakteru s obdobným rozsahem za posledních pět let.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace (způsobilosti)
Prokázání splnění kvalifikace podle dále uvedených požadavků zadavatele je předpokladem
uzavření smlouvy.
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace (způsobilosti).

9. Údaje o hodnotících kritériích
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky jediné hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
cenová nabídka v Kč bez DPH.

10. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohu.
Fakturace proběhne jednorázově po předání zboží na základě předávacího protokolu,
splatnost faktury je minimálně 15 ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Platební doklad
bude zadavateli prokazatelně dodán do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení.

11. Dodatečné informace
Případnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je zájemce povinen doručit
kontaktní osobě Mgr. Ivě Přibylové v písemné podobě (poštou, e-mailem), přičemž musí být
písemná žádost doručena minimálně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel nebude brát do úvahy telefonické dotazy.

12. Další podmínky zadavatele
12.1 Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze
uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů neboť na ni
v souladu s ustanovením § 31 zákona uplatňuje obecnou výjimku z působnosti zákona. Pokud
jsou proto v těchto zadávacích podmínkách a ostatních dokumentech zadavatele použity
pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový
pojem zákon uplatňován.
12.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit podmínky
zadávacího řízení. V takovém případě budou uchazeči písemně informováni a bude přiměřeně
prodloužena lhůta pro podání nabídek.
12.3 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě s výjimkou ustanovení, které byly
předmětem hodnocení.
12.4 Pokud existují výjimky z poskytnuté záruky na některé díly zařízení, uchazeč tyto uvede
ve své nabídce a smlouvě a rovněž uvede jejich délku záruky.
12.5 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu
a zrušit výběrové řízení.
12.6 Zadavatel nehradí náklady na vypracování nabídek uchazečů o zakázku.
12.7 Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni).
12.8 Zadavatel nebude nabídky uchazečům vracet.

Příloha č. 1
ZŠ TGM Borohrádek – dodávka a montáž konvektomatu

Technická specifikace



















Elektrický injekční konvektomat
Kapacita jídel – 400 – 600
Rozměr
Vzduch 30 – 300° C
Vaření v páře 30 – 130° C
Bio vaření 30 – 98°C
Časování zásuvů
Zásuvy napříč
Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou
teplotu
Dotykový panel
Automatický start
Integrovaná ruční sprcha
USB rozhraní
HACCP záznamy
Servisní a diagnostický systém – automatické vyhodnocení chyb
Podstavec
Gastronádoby
Filtr tvrdé vody

Příloha č. 2
ZŠ TGM Borohrádek – dodávka a montáž konvektomatu

Čestné prohlášení

Dodavatel (obchodní název):

„doplní uchazeč“

Adresa, sídlo, místo podnikání: „doplní uchazeč“
IČ:

„doplní uchazeč“

DIČ:

„doplní uchazeč“

Telefon, fax, e-mail:

„doplní uchazeč“

Jméno oprávněné osoby:

„doplní uchazeč“

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazuji jako
oprávněná osoba dodavatele splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného
prohlášení takto:

Prohlašuji, že
a)

dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak
k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)

dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c)

dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d)

vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,

e)

dodavatel není v likvidaci,

f)

dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,

i)

dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 77, zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j)

dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k)

dodavateli, nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V „doplní uchazeč“, dne „doplní uchazeč“

Razítko, jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 3
ZŠ TGM Borohrádek – dodávka a montáž konvektomatu
Krycí list nabídky

UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
Oprávněný zástupce
(č. telefonu)
Kontaktní osoba
(telefon, e-mail)
Právní forma
Daňové číslo
Daňové identifikační číslo
Celková nabídková cena bez DPH (včetně
příslušenství)
DPH v %
DPH v Kč
Celková nabídková cena včetně DPH
Záruční doba

Uchazeč svým podpisem čestně prohlašuje, že nabízené zboží odpovídá požadované
specifikaci v příloze č. 1 a odpovídá všem platným normám a vyhláškám.
V……………………...................................dne ……………………..

……........…......................................…………………………………..
razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Příloha č. 4
ZŠ TGM Borohrádek – dodávka a montáž konvektomatu
Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace, kterou splní uchazeč, který předloží seznam
minimálně dvou zakázek obdobného charakteru a s obdobným rozsahem. U každé zakázky
bude uvedena doba plnění, hodnota zakázky bez DPH, kontaktní osoba, telefon a e-mail.
Zakázka

Doba plnění

Hodnota
zakázky bez
DPH

Kontakt na objednatele

V……………………...................dne ……………………..
………........…......................................…………………….
razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

