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veřejné zakázky malého rozsahu
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Telefon:
Web:
Kontaktní osoba:

Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace
Skálova 600, 511 01 Turnov
00854794
481 322 770
www.zsskalova.cz
Ing. Lenka Pavlíková
funkce: vedoucí školní jídelny
e-mail: lenka.pavlikova@zsskalova.cz
tel.: 481 321 795

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka konvektomatu do školní jídelny, včetně dopravy na místo určení,
instalace (připojení na rozvody vody, el., odpad), zapojení konvektomatu (včetně instalačního materiálu)
a zaškolení obsluhy.
2.2 Vymezení podmínek veřejné zakázky

Požadujeme:
-

záruka min. 24 měsíců
k nabídce přiložené ilustrační foto výrobku
donášku konvektomatu na místo určení
instalace (připojení na rozvody vody, el., odpad), zapojení konvektomatu (včetně instalačního
materiálu) a zaškolení obsluhy
zajištění záručního servisu do 24 hodin od nahlášení poruchy
návod v českém jazyce

-

uvítáme náhradní plnění (není podmínkou)

konvektomat se zavážecím vozíkem - 1 ks
 napájení elektrické, manuální ovládání (nastavení času, teploty, vlhkosti, rychlosti
ventilátoru, rychlého odvětrání vlhkosti z varné komory), kombinace konvekčního a
parního ohřevu, obsah GN1/1
 výkon min. 29 kW, kapacita min. pro 20 GN 1/1
 rozsah pracovní teploty v rozmezí: konvekční vaření min. 30 – 260 oC, kombinovaný režim
min. 48 – 260 oC (30 – 90 %), max. teplota předehřátí min. 250 oC
 bezpečnost – chladné vnější sklo a externí povrchy
 zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného varného programu
 osvětlení varné komory
 bezpečnostní termostat
 zavážecí vozík
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3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1 Místo plnění veřejné zakázky je:
- budova školní jídelny při Základní škole Turnov na adrese Skálova 600, 511 01 Turnov
4. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1 Termín dodání předmětu veřejné zakázky: nejpozději do 27. 4. 2018 po telefonické domluvě.
5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Prohlídka místa plnění není nutná, proto ji zadavatel neorganizuje.
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám
elektronicky prostřednictvím systému EZAK: https://zakazky.turnov.cz/profile_display_7.html nebo
elektronicky emailem na adrese: lenka.pavlikova@zsskalova.cz.
Termín pro žádosti o dodatečné informace: do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Na dotaz bude odpovězeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
dodavatele.
6. POŽADUJEME
a. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence (prostá kopie), pokud je v ní uchazeč zapsán podle
zvláštních právních předpisů, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky.
b. Oprávnění k podnikání (prostá kopie) podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon
apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7.1 Specifikace nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena také na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1).
Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady
spojené s kompletní realizací předmětu veřejné zakázky.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení, zadávací
dokumentací a jinou dokumentací obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky.
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zálohy zadavatel neposkytuje. Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené
dodavatelem, minimálně však 14 dnů a dle těchto obchodních podmínek. Dnem splnění platební
povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu zadavatele. Cena dodávky bude zadavatelem
uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na faktuře. Zadavatel
nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednávat pokutu v jiné výši.
Fakturace bude provedena po úplném předání předmětu zakázky a podpisu předávacího protokolu
oběma stranami. Pokud daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn
vrátit jej zpět dodavateli s tím, že od doručení opraveného dokladu běží nová lhůta jeho splatnosti.
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9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena
bude celková výše nabídkové ceny vč. DPH.
Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit.
10. OBCHODNÍ PODMÍNKY – NÁVRH SMLOUVY
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy dle přílohy č. 2, uchazeč vyplní žlutě označená místa.
Návrh smlouvy na předmět zakázky musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem, a to jak
požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní.
Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve
své nabídce.
Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnou osobou.
11. ČLENĚNÍ NABÍDKY
1)
2)
3)
4)

Titulní list nabídky (vzor titulního listu je uveden v příloze č. 1 této výzvy)
Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených v této výzvě
Další případné informace uchazeče k dodávce
Návrh smlouvy dle bodu 10. této výzvy

12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace
Sídlo: Skálova 600, 511 01 Turnov
Lhůta pro podání nabídky: 26. 3. 2018, 12.00 hod.
13. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 60 dní.
14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A DORUČENÍ NABÍDKY
Označení nabídky:
Nabídka bude předána v jednom originále, v jedné uzavřené neprůhledné obálce zřetelně označené
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„

NÁKUP KONVEKTOMATU“
NEOTEVÍRAT!

Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy.
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Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených
v této výzvě.
Úprava nabídky:
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
15. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.

V Turnově dne 12. 3. 2018

Mgr.
Michal
Loukota

Digitálně podepsal
Mgr. Michal
Loukota
Datum: 2018.03.12
15:30:01 +01'00'
……............…..………………………………………

Mgr. Michal Loukota, ředitel školy
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