
VYZVA
k podaní nabídky na veřejnou zakazktl malého rozsahu dle $12 odst. 3 zákona

č. 13712006 Sb. o veřejnýchzakázkách v platném znění (dále jen ZvZ) a Směrnice
rrlŠur upravuj ící zadáv ání veřej ných zakálzekmalého rozsahu

ěi.237|12009-14 ze dne 22.ěewence 2009.

,,VÚ, DDŠ, svP, zŠ, sŠ a ŠJ Boletice n. Labem

Vybavení stravovacího provo; cvičné kuchyně . pracoviště
Pivovarská ó6

Zadavatelz
Výchovný ústav, dětslcý domov se školou, středisko výchovné péče, zák|adní škola,
střední škola a školní jídelna, příspěvková organizace
Děčín xxxll, Vítězství 70,
IČ 47274379

zastoupený ředitelem p. PaedDr. Pavlem Brártíkem, statut.rírním orgiínem
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PaedDr. Pavel Bártík
ředite1

DUBEN 2O1O



1 Základní identifikační údaie o zadavateli a zalcázce:
1,.1, Zadavatel

Výchovný ústav, dětslry domov se školou, středisko výchovné péče' základní
škola, střední škola a školní jídelna, příspěvková organvace
Děčín xxxll, Y itézství 7 0,
IČ 47274379
dále jen VÚ Boletice
zastoupený ředitelem p. PaedDr. Pavlem Brírtíkem.
kontaktní osoba pro určené zá|ežitosti tohoto zadávacího Íízeru včetně věcí
technických: Zdeněk Y ážný
teVfax : 412 594 610,412 548 867, e-mail: z.vazny@vuboletice.cz

1'.2 Druh a předmět veřejné zakázl<yz Veřejná zakázkamalého rozsahu na dodávku
1.3 Název veřejné zakázkyz ,,VÚ, DDŠ, SVP, zŠ, sŠ a ŠJ Boletice n. Labem _

Vybavení cvičné kuchyně _ pracoviště Pivovarská ..

1'.4 Místo plnění: VÚ Boletice - odloučené pracoviště Pivovarská, Pivovarská
ě.p.l79l30, Děčín 4,405 02

2 Vvmezení oředmětu veřeiné zalcízkv:
Předmětem plnění je dodávka a montétž vybavení cvičné kuchyně podle prováděcí
projektové dokumentace a seznamu vybavení cvičné kuchyně a jídelny ve lhůtě akce do
15.6.2010 v poŽadovaném rozsahu, dále jen..dodávkď..

2.l Věcný rozsah zakázl<y na dodávku:
Kompletní dodávka amontitž vybavení stravovacího provozu kuchyně ajídelny.

2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakánlryz
cena bez DPH: 499 000'.Kč

20oÁ DPH: 99 800'.Kč
cena s 20oÁDPH: 598 800'. Kč

3 Doba a místo plnění veřeiné zalaízkv
3.l' Zahájení plnění veřejné zakáz|ry

Zadavate| předpokládá lzavřent smlouvy o dílo s vítězným uchazečem zaďávacího
řizení s termínem zahájeru od 1.5.2010.

3.2 Termín dokončení veřejné zakáz|<y
Zadav ate| předpokládá dokončení plnění nej pozděj i l 5.ó.20 1 0.

3.3 Místo plnění veřejné zakázlr<y
VU Boletice . odloučené pracoviště Pivovarská, Pivovarská č.p,|7 9 l30,
Děčín 4.405 02.

4 Požadavkv na prokázání splnění kvaliÍikace uchazečů
4.| Uchazeč ve své nabídce prokáže splnění základníóh kvalifikačních

předpokladů' které jsou uvedeny Y s 53 odst. 1 písm. a) aů,i) zákona č,.13712006
Sb., o veřejných zaká.zkách, ve znění pozdějších předpisů, předložením
čestného prohlášení,znéhožmusí byt zřejmé,žeuchazeč t5rto zríkladní kvalifikaění



předpoklady splňuje, a které musí bý podepsáno osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem. Uchazeč můŽe vyúitvzoručestného prohlášení, ježje
přílohou č. 1 této výzvy.

4.2 Splnění profesních kvaliÍikačních předpok|adů prokríže uchazeč v nabídce
doložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, či qýpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní

zapsén (např. výpis ze živnostenského rejstříku), a to v originále nebo v uředně
ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší
90 kalendářních dnů.

b) dokladu o oprávnění k podnikríní podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímu předmětu veřejné zakévky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, a to v prosté kopii.

Požadavlry na iednotnÝ obsah a zpracování nabídlrv:
5.|. Zadavate| požaduje dodržet jednotný obsah, uspořádání a zpracování nabídky

takto:
5.1.1 Identifikační údaje uchazeče s uvedením kontalctní osoby pověřené k

případným dalším jednáním se zadavatelem, telefonní a faxové spojení popř.
spojení elektronickou poštou.

5.1'.2 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem. Doklady
budou seřazeny tak, jak jsou uvedeny apožadovány v odstavci 4 této výmv.

5.1.3 Specifikace předměfu plnění tj. podrobný popis předmětu plnění dle odstavce 2
této ýny.

5.1.4 Cenová nabídka zpracovaná podle požadavků uvedených v odstavci 6 této
wzw.

5.1.5 Náwh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo
jeho jménem se zapracovanými obchodními podmínkami uvedenými v odst. 6
a7 tétovýzw.

5.1.6 Písemné čestné prohlášení, zněhož vypl1ývá' že je uchazeč vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávaci lhůty' podepsané osobou
oprárměnou jednat zauchazeěe nebo jeho jménem. Uchazeě můŽe vs^tžit vzoru
čestrrého prohlrášení, jež je přílohou č,.2 této výny.

5.2 Nabídka bude zpracoviína v písemné formě, v jazyce českém, ve dvou vyhotoveních
(originál a kopie) . Nejsou li poŽadované doklady vydríny v českém jazyce, musí bý
přiloŽenjejich uředně ověřený překlad do českého jazryka.

5.3 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy' které by mohly zadavateIe uvést v
omyl.

5.4 Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivymi listy.

Požadavkv na iednotnÝ způsob znracování cenové nabídkv:
6.l Celková nabídková cena veřejné zakázky bude uvedena v členění cena bez DPH,

DPH a celková cena včetně DPH. Všechnv cenv budou uvedenv v korunách
ěeskÝch.



8.1

6.2 Celková nabídková cena musí b1t stanovena na celý rozsah veřejné zakéaky po
celou dobu její rcalizace, bez ohledu na délku rea|izace a musí byt oznaěena jako
nejrnýše přípustná. Nabídkovou cenu bude možno překročit jen za podmínek
uvedených ve vzoru smlouvy o dílo.

Obchodní podmínky
7.l Podmínky, za nichž je zadavatel ochoten vzaviit s vítězným uchazečem smlouvu o

dílo, jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, ktery je přílohou ě. 3 této výzvy.

Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta
Lhůta pro podrání nabídek zaěiná běžet dnem 1,4.4.20t0 po zveřejnění a odeslání
Yýzvy a končí 23.4.2010 v 10.00 hodin.

8.2 Zadávací lhůta:
8.2.| Zadávaci lhůta, po kÍerou jsou všichni uchazeči svými nabídkami v plném

rozsahu vé.z;áttrj, se stanowje do 31.5.2010.
8.2.2 Vítěznému uchazeči a uchazeči, kteý se umístí na druhém místě, se prodluŽuje

zadávací lhůta až do doby uzavření smlouvy o dílo nebo do zrušení zadávaciho
řízení,

9 Způsob. místo a doba podání nabídek:
9.1 Nabídky lze poslat doporučeně poštou na adresu zadavate|e. V tomto piipadě je za

okamŽik předrání povaŽoviíno datum a hodina pŤevzetí zásilky odpovědným
zamě stnanc em zadav atele.

9.2 Nabídky lze předat osobně po dobu lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele
v podatelně v pracovních dnech v době od 7:00 do 14:00 hod. Poslední den lhůty
pro podání nabídek je23.4.2010 do 10.00 hodin. Dobou podání nabídky se rozumí
potvrzená doba převzetí (den a čas) obálky s nabídkou odpovědným zaměstnancem
zadavatele.

9.3 Nabídka se podává v uzavřené obálce či jiném vhodném obalu opatřeném na
uzavŤení razitkem a podpisem uchazeče, jeJi szickou osobou nebo podpisem
statutárního zasfupce, je.li právnickou osobou. obrálka či jiný obal budou vhodným
způsobem zajištěny proti manipulaci s nabídkami a opatřeny nápisem,,Neotevírat.. a
adresou uchazeče. Na obálce s nabídkou bude dále v pravém dolním rohu uvedena
adresa povělené osoby a v levém horním rohu ďetelné označeni. ,,W, DDŠ, svP,
Zs' ss a SJ Boletice n. Labem - Vybavení stravovacího provozu cvičné
kuchyně . pracoviště Pivovarská Doručené obálky s nabídkami oznaěi
odpovědný zaměstnanec zadavatele datem a časem převzeti a doručiteli vystaví
potvrzení o převzetí obálky s nabídkou.

10 Otevírání nabídek
10.1 otevíriíní obá'lek s nabídkami proběhne v kancelríři budovy provozního úseku VÚ,

DDŠ, svP, ZŠ, sŠ a Š.l Boletice n. Labem Vítězství 288 dne 23,4.2010 ve 13.00
hod.



11 Postup zadavate|e při hodnocení nabídek
11.1 Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle zák|adního hodnotícího kritéria, kteým je nejniŽší
nabídková cenabez dané z přidané hodnoty.

t|'.2 Z ič,asti v zadávacim Ťizení budou vyloučeny nabídky uchazečů, které nebudou
splňovat zadavate|em stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem
poŽadované náleŽito sti.

12 Další podmínkv veřeiné za|cízkv
t2.1' Prohlídku místa plnění veřejné zakězky je možné uskutečnit po vzájemné dohodě.

Účast na prohlídce je nutné oznérrrrit minimálně 2 dny předem na tel. 4|2l5g4 g24 _
Zdeněkvá!žný,e-mail:z,vazny@vubo|etice.cz,

|2.2 Prováděcí projektovou dokumentaci a seznam vybavení cvičné kuchyně a jídelny k
předmětuyeřejný zakěvJry j-e mďné si vyzvednout v kanceláři budovy provozního
úseku vU' DDs' svP' Zs' SS a SJ Boletice n. Labem Vítězství 288 ode dne
zahájeni zadávacího řízení vžďy v době od 7:00 do 14:00 hod.

Projektová dokumentace obsahuje seznam vybavení a výkresovou dokumentaci rozmístění.

13 Zvláštní ustanovení. podmínkv. požadavkv a práva zadavatele
13.1 Zadavate|je oprávněn zrušit zadávaci řizeni.
13.2 Zadavate| nepřipouští variantní řešeď nabídky.
13.3 Zadavate| nebude hradit uchazečům náklady vzniklé jejich účastí v tomto zadávacím

řízeni a s vypracoviíním nabídky.
13.4 Zadavate| si vyhrazuje právo ověřit iďormace a údaje deklarované v nabídce před

roáodnutím o qýběru nejvhodnější nabídky.
13.5 Nabídky ani jejich jednotlivé části nebude zadavate| uchazečům vracet.

14 Přílohv
l4.l Yzor čestného prohlášení prokazujícího splnění zríkladních kvaliÍikačních

předpokladů;
14.2 Vzor ěestného prohlášení uchazeče o viázanosti nabídkou;
l4.3 Vzor smlouw o dílo.
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