Školní jídelna RK, U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 72553588

Datum:
Evidenční číslo:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:

25. 05. 2017
TM/2017/VZ/2
VZ-02/2017Tomáš Mitlehner
Info@sjrk.cz

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem
„ KONVEKTOMAT“
Vážený dodavateli,
v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“), Vás
vyzývám
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem
„KONVEKTOMAT “. Tato výzva je zároveň i zadávací dokumentací.
Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá
ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění
těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.
1.

Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Kontaktní osoba ve
věcech organizačních

2.

Školní jídelna RK
Bc. Tomáš Mitlehner ředitelem
U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
72553588
Bc. Tomáš Mitlehner
telefon: 773 247 889
e-mail: info@sjrk.cz
Bc. Tomáš Mitlehner
telefon: 773 247 889
e-mail: info@sjrk.cz

Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka konvektomatu dle Technické
specifikace (Příloha č. 3).
Předmět plnění zahrnuje dále dopravu na místo určení, instalaci a uvedení do provozu,
bezplatný záruční servis, dodání technické dokumentace, atestů, prohlášení o shodě,
revizní zprávy a návodů v českém jazyce týkající se předmětu plnění, zaškolení obsluhy a
ekologickou likvidaci odpadů vzniklých činností dodavatele v místě plnění instalace.
Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické parametry,
jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a českými
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příp. evropskými normami, zákonnými obecně závaznými a doporučenými předpisy a
metodikami.
3.

Doba a místo plnění:
Předpokládaná doba plnění: od 30. 06. 2017 do 30. 07. 2017. Technologický postup
demontáže stávajícího zařízení, dále následná instalace a uvedení pořízeného zařízení do
provozu musí být dodavatelem zajištěn tak, aby byl umožněn nepřetržitý provoz školní
jídelny. Po splnění této podmínky zadavatel poskytne potřebnou součinnost. Před
zahájením dodávky bude s objednatelem odsouhlasen přesný harmonogram dodávky
zařízení. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo upřesňovat harmonogram dodávky
zařízení a platební kalendář v návaznosti na potřeby zadavatele (objednatele)
Místo plnění: Školní jídelna U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Prohlídka místa plnění: Zadavatel umožní a doporučuje všem zájemcům oprávněným
k předložení nabídky prohlídku místa plnění na základě telefonické domluvy s panem Bc.
Tomášem Mitlehnerem (773 247 889) nebo info@sjrk.cz
 Požadavky na varianty – zadavatel nepřipouští variantní řešení
 Přepokládaná hodnota zakázky činí 550 000,- Kč bez DPH.

4.

Obchodní podmínky
Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy, který musí akceptovat veškeré požadavky
stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak
požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za
nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.
Závazný návrh kupní smlouvy je přílohou č. 4. výzvy k podání nabídek. Případná
ustanovení smlouvy doplněná a zapracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto
návrhem kupní smlouvy a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a
podmínky zadavatele v tomto návrhu smlouvy uvedené. Návrh kupní smlouvy musí být
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v
příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu smlouvy
není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel
vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Vybraná ujednání z přílohy
č.4:
a) záruka za dodávku zařízení v měsících – min. 24 měsíců
b) předpokládané zahájení dodávky: červenec/2017
nejzazší termín uvedení zařízení do provozu vč. všech revizí, zkoušek a zaškolení
obsluhy: 30. 07. 2017
Uchazeč může nabídnout i kratší termín dodávky zařízení.
c) platební podmínky - cena za provedení díla bude uhrazena v jedné splátce a to na
základě faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení, fakturu je zhotovitel oprávněn
vystavit po řádném dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez
závad a nedodělků nebo po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Zálohy
nebudou poskytovány.
d) smluvní sankce za nedodržení termínu dodání vč. uvedení do provozu - 10.000,-Kč za
každý započatý den prodlení. Smluvní sankce za nedodržení termínu odstranění
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reklamovaných vad v průběhu záruční doby - v Kč za každý započatý den prodlení a
vadu: 1.000,- Kč.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik

5.

Prokázání kvalifikace:
Uchazeč o zakázku prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:
1) čestným prohlášením o tom, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na
pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo
na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely podání nabídky uchazeč
prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů pouze prostřednictvím
čestného prohlášení uvedeným v příloze č.2.
2) 2a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 2b) dokladem o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
3) 3a) popis, katalogový list, fotografie zboží určeného k dodání. Dodavatel ve své
nabídce předloží podrobný technický popis předmětu veřejné zakázky formou
technického listu, z něhož musí jasně vyplývat, že nabízené vybavení plně splňuje
požadavky uvedené zadávací dokumentaci, zejména parametry, které budou v
souladu s využitím předmětu veřejné zakázky. Součástí budou i fotografie zboží
určeného k dodání (případně prospekt). 3b) doklady prokazující shodu výrobku
vydaný příslušným orgánem. Za doklad prokazující shodu požadovaného výrobku
zadavatel považuje příslušný certifikát, atest nebo jiný obdobný doklad (např. dle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) prokazující schválení daného
výrobku pro účely využití zadavatelem. Nabídka může obsahovat kopie uvedených
dokladů. Originály nebo ověřené kopie předloží vybraný zhotovitel před podpisem
smlouvy o dílo.

6.

Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči
předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně, rizik, zisků, dopravy a pojištění pro
transport, poplatky, odstranění veškerých případných vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla. Nabídková cena zahrnuje všechny vedlejší náklady např. na
kursové vlivy, obecný vývoj cen, apod. Zadavatel upozorňuje, že je uchazeč také povinen
zahrnout do nabídkové ceny veškeré náklady na provádění garančních a servisních
prohlídek v intervalech a rozsahu předepsaném výrobcem pro řádný provoz předmětu
dodávky, jako je např. dopravné, práce servisních pracovníků, náhradní díly, náplně
předepsané k výměnám, apod., a to po celou dobu poskytnuté záruční lhůty.
Nabídková cena bude zpracována v členění obsaženého v zadávací dokumentaci. Celková
nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši
DPH a cenu celkem včetně DPH podle formuláře pro rekapitulaci celkové ceny, která je
součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše
přípustná. Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů:
a) celkovou rekapitulací – tj. soupisem celkové ceny bez daně, výše DPH a ceny celkem a
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s uvedením celkové nabídkové ceny vč. DPH ve shodném členění. Změna (překročení)
nabídkové ceny je možné v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke
změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
7.

Obsah a zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení – originál v písemné podobě a v
českém jazyce. Nabídka bude podána v jednom svazku, písemně a v jedné řádně
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „NÁKUP KONVEKTOMATU“,
na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení. Obálka bude
opatřena nápisem „ POZOR SOUTĚŽ NEOTVÍRAT“. Nabídka nebude obsahovat
přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel upřednostňuje
číslování všech listů nabídky včetně příloh vzestupnou řadou. Nabídka bude svázána či
jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez
násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Nabídka bude
podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z
Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc
musí být součástí dokumentace uchazeče. Krycí list nabídky – pro sestavení krycího
listu nabídky uchazeč využije přílohu č. 1 ZD. Na krycím listu budou vyplněny všechny
údaje. Doplnění, přepisování nebo úpravy jakéhokoliv ustanovení do návrhu smlouvy
nebo jiných příloh uchazečem, které by následně zadavatel shledal, a to byť třeba i jen
částečně, jako rozporuplné se zadávacími podmínkami (vyjma těch, která prokazatelně a
jednoznačně jsou pro zadavatele výhodnější, než je úprava v zadávacích podmínkách),
je vždy jednoznačným důvodem k vyloučení nabídky takovéhoto uchazeče ze
zadávacího řízení.
Nabídka bude obsahovat:
- krycí list nabídky (příloha č. 1)
- čestné prohlášení dle vzoru (příloha č. 2)
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
- popis, katalogový list, fotografie zboží určeného k dodání
- doklady prokazující shodu výrobku vydaný příslušným orgánem
- návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
(příloha č. 4)
- podpis oprávněné osoby oprávněné za uchazeče jednat a podepisovat dle oprávnění k
podnikání popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí
být součástí nabídky,
- návrh servisní smlouvy,
- další požadavky vyplývající z této výzvy.

8.

Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

9.

Lhůta a místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených
obálkách označených názvem „POZOR SOUTĚŽ NEOTVÍRAT“ a názvem „NÁKUP
KONVEKTOMATI “ opatřených na uzavření razítkem či podpisem uchazeče,
popřípadě emailem na Tomas.Mitlehner@seznam.cz nebo info@sjrk.cz.
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Nabídky budou přijímány osobně v provozní kanceláři Školní jídelny RK, U Stadionu
1229 v Rychnově nad Kněžnou, 516 01 v pracovní dny – v pondělí až pátek od 6.00 hod
do 15.00 hod. Poslední den lhůty, tj. 22.6 2017 pak do 13.00 hodin, a to na adrese:
Školní jídelna RK, U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
V případě zaslání poštou použijte adresu pro osobní doručení nabídek. Při podání nabídek
poštou se za datum převzetí považuje datum a hodina doručení zadavateli.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 6. 2017 v 13.00 hodin.
Veřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22. 6. 2017 od 14:30 v sídle
zadavatele na adrese U Stadionu 1229, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (2. patro v zasedací
místnosti)
10.

Závěrečná ustanovení a další podmínky zadavatele
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci.
Poskytování dodatečných informací
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu budou
zveřejněny na webových stránkách http://www.sjrk.cz.
Adresa pro vyžádání si dodatečných informací
Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči nebo zájemci ve stanovené lhůtě emailem na adresu: (info@sjrk.cz) zároveň poštou na adresu zadavatele.
Forma vyžádání dodatečných informací
Žádost o dodatečné informace musí být písemná.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace,
nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem
uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude
provedena písemnou formou. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům
vráceny. Uchazeč je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení,
ani se zpracováním a podáním nabídky. Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit
zadávací řízení. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel si vyhrazuje
právo odmítnout všechny nabídky. Uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem jen na část
zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky
ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce.
Nesplnění podmínek zadání je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení
uchazeče z další účasti. Dodavatel nesmí postoupit zakázku jako celek jinému dodavateli.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je
souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků
vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky
vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními
příslušných obecně platných norem. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo a
všech jejich změn a dodatků na Profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném
znění. Tato smlouva o dílo a informace v ní obsažené nejsou předmětem obchodního
tajemství Zhotovitele.
V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o poskytnutí Vaší nabídky se splněním výše
uvedených podmínek.

strana 5 / 6

11.

Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán:

30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky.
Priorita jednotlivých dokumentů
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v zadávací
dokumentaci nebo kupní smlouvě, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou ustanovení
kupní smlouvy. Tento dokument „Zadávací dokumentace“ obsahuje 6 stran textu.
V Rychnově nad Kněžnou dne 25. 5. 2017
za zadavatele
Bc. Tomáš Mitlehner
ředitel organizace
Přílohy výzvy v elektronické podobě:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Příloha č. 4 – Kupní smlouva
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