Výzva pro předložení nabídek
1. zadavatel:
Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava – Hrabůvka, Slezská 23
se sídlem:
Slezská 23, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
IČO:
62348043
tel.:
595781288, 596782211
zastoupený: Mgr. Pavlem Němynářem

2. specifikace druhu a předmětu zakázky
V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
a se Směrnicí upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválenou příkazem
ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 33/2009 ze dne 22. července 2009
pod č. j. 2371/2009-14 v platném znění Vás vyzývám k předložení nabídek k zakázce malého
rozsahu na dodávku zboží. Předmětem zakázky je rozšíření vybavení kuchyně tj. dodávka
zařízení včetně montáže, dle dále uvedené technické specifikace:
konvektomat
- automatické mytí a 4 – bodová teplotní sonda v základní výbavě
- možnost modifikace zásuvů 6 x 400/600 nebo 10 x 400/600 (pekařské plechy)
- rovnoměrnost pečení díky obousměrně se otáčejícímu ventilátoru
- osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
- oboustranná masivní klika
- dvojité rozvírací dveřní sklo
- fan stop – okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
- odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
- vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
- WSS
- aretace dveří ve dvou polohách
- integrovaná sprcha pro snadné čištění – nespotřebává změkčenou vodu
- SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
- krytí IPX 5
podestavba pod konvektomat
škrabka brambor
- výkonnost stroje 200 kg/hod
- hmotnost jedné náplně 12 kg
- doba jednoho pracovního cyklu 1,5 – 3 minuty
- škrabání, loupání a mytí brambor a kořenové zeleniny, zpracování cibule
- vrstvou korundu pokrytý buben, dno a dvířka stroje
- materiál – nerez

plynový sporák
- materiál – nerezivějící ocel 18/10
- flexibilní stavebnicový systém umožňující individuální sestavení vařidlové části a
podstavce, případné použití vařidlové části jako samostatného varného bloku
- vařidlová část je tvořena rámem s vanou, ve které jsou umístěny hořáky kryté mřížkou
- každý hořák je vybaven elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou
pojistkou
- vnější rozměry (š x h x v v mm) 450 x 900 x 900
- varná plocha v mm
397 x 735
- počet hořáků 2 x (1 x 6 kW + 1 x 3,5 kW)
- tepelný příkon 9,5 kW
- podstavec s dvířky a policí.
Nabídka musí obsahovat specifikaci technických parametrů.
termín dodání:
do konce roku 2010.
3. požadavek na způsob zpracování a členění nabídkové ceny
Cena v nabídce musí být definována jako nejvýše přípustná, zadavatel nepřipouští překročení
nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky.
Cena v nabídce bude rozdělena na: cenu bez DPH
DPH
cenu celkem včetně DPH.
4. obchodní podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy, Úhrada za plnění nastane po předání dodávky. Příslušné
daňové doklady budou vystaveny nejpozději do 14 dnů od předání dodávky. Splatnost
daňových dokladů bude stanovena na 30 dnů od doručení zadavateli. Platby budou
uskutečněny výhradně v české měně. Rovněž všechny cenové údaje budou uváděny v Kč.
Nedílnou součástí nabídky musí být podepsaný návrh Kupní smlouvy.
5. podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné podobě, v českém jazyce. Nabídky
budou zpracovány v tomto členění:
a) doklady
b) propočet ceny
c) podepsaný návrh Kupní smlouvy.
6. základní hodnotící kritérium
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

7. termín a místo podání nabídek
Každý pracovní den v době od 8,00 hod do 14,00 hod. po celou dobu lhůty, nejpozději
do 9. prosince 2010.
Nabídku lze podat osobně nebo doporučeně poštou na adresu:
Výchovný ústav a školní jídelna Ostrava – Hrabůvka, Slezská 23
Slezská 23
700 30 Ostrava – Hrabůvka.
8. termín a místo otevírání obálek s nabídkami, hodnocení nabídek
Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek se uskuteční dne 10. prosince 2010
ve 13,00 hodin na adrese
Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava – Hrabůvka, Slezská 23
Slezská 23
700 30 Ostrava – Hrabůvka.
9. stanovení délky zadávací lhůty
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek (10. prosinec
2010) a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
(15. prosinec 2010), přičemž vítěznému uchazeči se prodlužuje až do doby uzavření smlouvy
nebo do zrušení zadávacího řízení.
10. požadavek na prokázání splnění zadavatelem stanovených základních kvalifikačních
předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady, které jsou uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů se prokazují
předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní
kvalifikační předpoklady splňuje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za
uchazeče nebo jeho jménem. Vzor čestného prohlášení je přílohou této výzvy.
11. požadavek na prokázání splnění zadavatelem stanovených profesních kvalifikačních
předpokladů
Doklady prokazující splnění kvalifikace podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, musí být předloženy v originále nebo úředně
ověřené kopii, výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

12. požadavek na předložení návrhu smlouvy
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem.
13. požadavek na předložení všech částí nabídky
Všechny části nabídky budou předloženy v uzavřené a neporušené obálce, která bude na
přelepu opatřena razítky, zřetelně označené slovem NEOTVÍRAT - „rozšíření vybavení
kuchyně“.
14. upozornění
Ze zadávacího řízení budou vyloučeny ty nabídky, které nebudou splňovat zadavatelem
stanovené požadavky nebo nebudou obsahovat zadavatelem požadované náležitosti.
15. práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Nabídky uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo zúčastnit se výběru subdodavatelů zhotovitele.
Zadavatel nepřiznává uchazečům nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém
řízení
Dodavatel musí být řádně pojištěn, za veškeré škody způsobené zadavateli zodpovídá v plném
rozsahu
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu až do podpisu smlouvy.

V Ostravě dne 29. 11. 2010

Mgr. Pavel Němynář
ředitel

Příloha

Vzor
čestného prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených
v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ________________________prohlašuji,
že splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V ______________ dne _________

________________________
podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem

