Vyřizuje: Pavel Kohoutek
Tel.: 725 189 383
e-mail: pk.chlumec@seznam.cz
IČ: 06783872

Naše značka: 404/2021
Hradec Králové, dne: 2. 6. 2021
Výzva – zadávací dokumentace
V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a
účinném znění, v zájmu uzavřít smlouvu o předmětné zakázce, Vás vyzýváme jako možného
dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„ZŠ MILADY HORÁKOVÉ – DODÁVKA A MONTÁŽ PLYNOVÉHO KONVEKTOMATU“
1. Zadavatel:
Základní škola Milady Horákové
Milady Horákové 258
500 06 Hradec Králové
Ředitel: Mgr. Ondřej Fajfr
IČ: 62695177
Tel. 495 703 101
Kontaktní osoba, telefon: Pavel Kohoutek, 725 189 383
2. Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž plynového konvektomatu na požadované
místo ve školní kuchyni při ZŠ Milady Horákové, Milady Horákové 258, 500 06 Hradec
Králové (dále také jako ZŠ).
Specifikace dodávek a prací:
o

1ks. – plynový konvektomat

o

1ks. – zavážecí vozík

o

demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zařízení

o

doprava na místo montáže

o

montáž, připojení na stávající instalace vč. provedení revize

o

odzkoušení a zaškolení obsluhy

o

úklid

Technické parametry:

Soutěž

Konvektomat

Konvektomat (typ)
Energie
Vyvíjení páry
Rozsah teplot

12 x 2/1GN
Plyn, G20
Nástřikem
30-300°C

Rozměry zařízení (š x v x h):
s tolerancí 5% k těmto daným
rozměrům
Celkový příkon tolerance 2%
Napájení
Jištění
Hmotnost
Provedení
Přípojka vody (mm):

1111 x 1343 x 961
mm
45 kW
1 N~/230 V/50 – 60 Hz

10 A
Od 220kg do 245 kg
AISI304 nerezová
ocel
G ¾“ / 50

Funkce konvektomatu:

Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace
Ovládání pomocí dotykového 8 “ displeje
Automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety)
Příčné zásuvy s roztečí minimálně 63 mm
Minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů předem nahraných pro československou
kuchyni, komunikace v češtině
Horký vzduch 30 – 300 o C
Kombinovaný režim 30 – 300 o C
Vaření v páře 30 – 130 o C
Minimálně 6-bodová teplotní sonda
Delta T pečení/vaření
Nízkoteplotní pečení/vaření
Pečení přes noc
Regenerace
Klapka pro odtah vlhkosti s možnosti vložení do programu
Autoklima – kontrola sytosti páry
Rychlé zchlazení varného prostoru
Automatický předehřev/zchlazení
Automatický start
Minimálně 7 rychlostí ventilátoru
Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů)
Integrovaná sprcha
Automatické řízení kapacity
Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie
Vyvíjení páry v nástřiku
Trojité rozevírací sklo dveří
USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů
Klika dveří s bakteriální úpravou
Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření

3. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:











zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.);
v průběhu prací budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření
ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu;
zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době
realizace díla i mimo pracovní dobu. Zadavatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné
vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky;
veškeré práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací;
zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného
úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu;
zadavatel požaduje nejpozději k předání a převzetí hotového díla předložit všechny
příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použitý materiál;
v rámci předání díla zhotovitel zadavateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah
nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak,
aby byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla;
pokud zadavatel kdekoli v zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) hovoří o nějakém
výrobku, komponentu či součástce s uvedením názvu konkrétního výrobce, činí tak za
účelem dostatečně přesného a srozumitelného popisu předmětu zakázky a myslí tím pouze
výrobek daného typu. Zadavatel výslovně připouští použití jiných, kvalitativně a technicky
obdobných řešení.

4. Prohlídka místa plnění:
Prohlídku místa plnění si v případě potřeby dohodnou jednotliví uchazeči přímo s vedoucí školní
jídelny,
paní
Miloslavou
Vampolovou
tel.:
495 703 120,
732 708 006,
Email:
vampolova@zshorakhk.cz .
5. Termín plnění a místo plnění:
Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): 2. 8. 2021.
Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): 20. 8. 2021.
Místem plnění je ZŠ Milady Horákové 258, 500 06 Hradec Králové.
6. Kvalifikační předpoklady uchazečů:
Uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, je
povinen splnit způsobilost v následujícím rozsahu:


příslušnou profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud příslušný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje, a dále dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud příslušný právní předpis takové
oprávnění vyžaduje (tj. výpis ze Živnostenského rejstříku ČR, popř. v minulosti vydané
živnostenské listy) s tím, že do nabídky stačí předložit prosté kopie dokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.



certifikát o autorizovaném prodeji a servisu zařízení, které je předmětem nabídky.

Vítězný uchazeč může být před uzavřením smlouvy vyzván zadavatelem k předložení originálů
nebo úředně ověřených kopií veškerých dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní
způsobilosti.
V případě, že bude uchazeč zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených
kopií dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti a uchazeč tyto nepředloží,
neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, kdy v takovém
případě může být vyzván k uzavření smlouvy uchazeč, který se umístil jako další v pořadí.
Výše uvedené neplatí v případě, že právní předpisy v zemi sídla uchazeče obdobnou profesní
způsobilost nevyžadují.
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena
bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, tj.
nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s realizací veřejné zakázky
a se splněním všech dalších povinností uchazeče dle smlouvy o dílo, této zadávací dokumentace
a dle platných předpisů.
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění:
 celková smluvní cena díla v Kč bez DPH
 vyčíslená příslušná DPH
 celková smluvní cena díla v Kč vč. DPH.
Nabídková cena díla bude zpracována a předložena rovněž ve formě ocenění prací a dodávek po
jednotlivých položkách.
Nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky bude uvedena na krycím listu
nabídky.
8. Obchodní, platební a další podmínky:
Vítězný uchazeč vypracuje obchodní, platební a další podmínky ve formě smlouvy o dílo.
 zadavatel požaduje minimální délku záruční lhůty – 24 měsíců.
 servisní zásah do 24 hodin
 odstranění závady do 48 hodin.
9. Požadavky na obsah nabídky:
Nabídka musí obsahovat (zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturovaná následujícím
způsobem):
 krycí list nabídky (příloha č. 1),
 doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,
 doklady prokazující splnění základní způsobilosti např. čestné prohlášení o splnění
základní způsobilosti (příloha č. 2) podepsané oprávněným zástupcem uchazeče,
 cenová nabídka, tj. soupis dodávek a prací, podepsaný oprávněným zástupcem
uchazeče,
 případné další přílohy nebo doplnění nabídky.
Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána do
jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky budou
číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude vypracována v českém jazyce.

10. Přístup k zadávací dokumentaci:
Tato výzva, která je zároveň i zadávací dokumentací, je včetně všech příloh ke stažení na webové
adrese zadavatele.
11. Lhůta pro podání nabídky:

do 15. 6. 2021 do 12,00 hodin

Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
12. Způsob podávání nabídek:
Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě, osobně do kanceláře školy nebo doporučeně
poštou, v uzavřených obálkách označených „ZŠ MILADY HORÁKOVÉ, DODÁVKA A MONTÁŽ
PLYNOVÉHO KONVEKTOMATU“ a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny
razítkem nebo podpisem uchazeče.
Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou doporučeně
na adresu
Základní škola Milady Horákové, M. Horákové 258, 500 06 Hradec Králové
nebo
osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 8,00 do 14,30 hodin.
Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je v případě doručení osobně rozhodující otisk
podacího razítka podatelny zadavatele a v případě doručení poštou je za rozhodující považován
okamžik převzetí zásilky adresátem.
13. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH při splnění všech
požadavků stanovených zadavatelem s tím, že jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V případě, že budou zadavateli podány nabídky od dvou či více uchazečů se zcela stejnou nejnižší
(celkovou) nabídkovou cenou a tyto nabídky budou zároveň splňovat veškeré zadávací podmínky,
bude o vítězné nabídce rozhodnuto losem, kdy o podmínkách a termínu losování budou takoví
uchazeči písemně informováni. Účast jejich zástupců při losování bude umožněna.
14. Další podmínky a informace:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky této výzvy bez udání důvodu, a to
až do uzavření smlouvy. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.
Nabídky podané po termínu a nabídky neúplné, stejně jako nabídky uchazečů, kteří nesplnili
všechny požadavky stanovené zadavatelem, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny a uchazeči ze
zadávacího řízení vyloučeni.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.
Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od předmětné smlouvy v případě, že uchazeč uvedl
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízení.
Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné
zakázce.
Podáním nabídky uchazeč přijímá všechny podmínky této výzvy vč. jejích příloh.
Tato výzva včetně všech příloh je zároveň zadávací dokumentací.
15. Seznam příloh:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Krycí list nabídky
vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

Všem uchazečům předem děkujeme za podání nabídky a účast ve výběrovém řízení.

podepsal
Základní škola Digitálně
Základní škola Hradec
Hradec Králové, Králové, M. Horákové 258
Datum: 2021.06.02
M. Horákové 258 10:15:51 +02'00'

Mgr. Ondřej Fajfr
ředitel ZŠ

