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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO ŽÁKOVSKÁ 1/1006 

    OKRES KARVINÁ 

      736 01 Havířov Město, Žákovská 1006/1 
 
 
 

Oznámení o zahájení zadávacího řízení 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

 
(dále jen „Výzva“) 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

realizovaná v souladu se ZÁSADAMI zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města 

Havířova, které upravují postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 

134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“). 

 

„Dodávka konvektomatu do ŠJ ZŠ Žákovská Havířov“ 

 

I. 

Zadavatel:   Příspěvková organizace 

Název: 
 

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres 

Karviná 

Sídlo:  736 01 Havířov-Město,Žákovská 1006/1 

IČ zadavatele:  62331230 

Oprávněná osoba za 

zadavatele:  
Mgr. Dan Stankuš, ředitel 

Kontaktní osoba zadavatele:  Michaela Kosiecová, referentka 

Telefon:  596 411 046 

E-mail:   zs.zakovska@volny.cz 

    

II. 

Druh veřejné zakázky:   Dodávka 

Předmět veřejné zakázky: 
 

Dodávka a instalace nového konvektomatu do školní 

jídelny. 

Číselné označení zakázky:  VZ/3/ZŠŽ/17 

Zadávací dokumentace: 

 

Příloha č. 1 Výzvy Specifikace předmětu zakázky 

Související přílohy: 

Příloha č. 2 Výzvy  - Čestné prohlášení o splnění 

základní způsobilosti 

Příloha č. 3 Výzvy - Seznam obdobných dodávek 

Příloha č. 4 Výzvy - Obchodní podmínky 

Příloha č. 5 Výzvy - Krycí list 

    

III. 

Lhůta pro podání nabídek:   30.11.2017, 15:00 hod. 

Místo pro podání nabídek: 
  

Sekretariát ZŠ Žákovská Havířov 

    

IV. 
Údaje o hodnotících 

kritériích: 
  

Ekonomická výhodnost nabídky se stanovením dílčích 

kritérií: 

Nabídková cena – váha 80% 

mailto:stusova@nspka.cz
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Termín dodání v kalendářních dnech (maximálně však 30 

kalendářních dnů) – váha 5% 

Záruka v měsících (minimálně však 36 měsíců) - váha 

15% 

Hodnocena bude cena vč. DPH 

 

 
Příloha č. 1 Výzvy 

 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

veřejné zakázky 
„Dodávka konvektomatu do ŠJ ZŠ Žákovská Havířov“ 

 
 

1. Zadavatel 

Základní škola Havířov-Město  Žákovská 1/1006 okres Karviná 

736 01 Havířov-Město,Žákovská 1006/1 

IČ:  62331230                       DIČ: CZ62331230 

Zastoupený Mgr. Danem Stankušem, ředitelem 

2. Druh a předmět veřejné zakázky 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona. 
Předmětem zakázky je dodání a instalace nového konvektomatu do ŠJ ZŠ Žákovská Havířov.  

Požadované technické parametry nového konvektomatu: 

 rozměry (š x v x h) 950x1850x850 (±10%) 

 hmotnost 250 kg (±10%) 

 hlučnost do 70 dBA  

 energie-elektřina 

 napájení 400V/50-60Hz  

 el. příkon cca 35 kW  

 jištění 63 A 

 tepelný výkon cca 35kW  

 injekční vývin páry přímým nástřikem 

 kapacita zásuvů 20 x GN1/1 

 kapacita jídel 400-600 

 teplotní vpichová sonda se 4 měřícími body 

 automatický čistící systém varné komory, sprcha 

 program pro šetrnou úpravu pokrmů-např. DeltaT 

 nízkoteplotní pečení 

 okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří 

 servisní a diagnostický systém 

 ovládání dotykovou obrazovkou 

 možnost HACCP 
 

 

 
 

Zadavatel dále požaduje: 
 

 Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístroje dle platných právních 
předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty. 

 Délka záruční doby minimálně 36 měsíců. 

 Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. fotografie nabízeného zboží, jeho 

součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloze č. 1 Obchodních podmínek (Kupní 

smlouvy), která bude podepsána oprávněnou osobou. 
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 V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu požadovaného, resp. 

dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v českém jazyce nebo 
úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Dodavatel je oprávněn předložit zadavateli 

originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto dokladu. 

 Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení 

zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání 

veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technické 
dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce. 

Seznam poddodavatelů 

V případě, že veřejná zakázky bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduj zadavatel tuto 

skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele 

uvést jeho identifikační údaje). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost 

poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu 

zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat 

pouze s využitím vlastních kapacit. 

 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Zadavatel neuvádí. 

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídka v rozsahu dle zadávací dokumentace musí být zadavateli podána v  listinné podobě, poštou 

nebo kurýrní službou na adresu 736 01 Havířov-Město, Žákovská 1006/1. Osobní doručení je 

možné v pracovní dny v době od 8:00 – 15:00 pouze po předchozí domluvě na tel. 596 411 046 – 

doručení bude provedeno na sekretariát školy.  

Označení obálky s nabídkou:   

  Adresa odesílatele  (uchazeče)  

                     Adresa zadavatele:  Základní škola  Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

 a nápisem NEOTVÍRAT – VZ/3/ZŠŽ/17 - Konvektomat  

Nabídky budou podávány v zalepené obálce opatřené razítkem, případně podpisem, na přelepu 

v termínu do 30.11.2017 do 15:00 hodin. 

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.  

 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

5.1. Základní způsobilost splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou 

čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Výzvy). 

5.2. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží v kopii: 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 
ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského 

rejstříku. 

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
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5.3. Technická kvalifikace 

K prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje 

seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného charakteru tj. elektrického konvektomatu  

dodaných v letech 2014-2017 . (Příloha č. 3 Výzvy). 

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést nabídkovou cenu v Příloze č. 4 Obchodních podmínkách na 

celý předmět plnění veřejné zakázky, která bude členěna na: 

cena položky bez DPH v Kč, 

 výše DPH (% a Kč), 

cena položky včetně DPH v Kč. 

 
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka spojené s realizací předmětu plnění vč. 

cestovného a všech ostatních vedlejších nákladů.  
 

Nabídková cena je cenou pevnou pro celou dobu provádění sjednané zakázky. 

 
Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) 

nabídkové ceny v případě změny sazby DPH mající vliv na předmět zakázky. 

Dodavatel je povinen vyplnit nabídkovou cenu za dodávky také do Krycího listu nabídky, který je 

Přílohou č. 5 Výzvy. V krycím listu dále uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení 

hodnocení.  

7. Hodnotící kritéria 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky se 

stanovením dílčích kritérií: 

 

1) Nabídková cena  = 80%   

Dalšími kritérii (20%) jsou  

2) Termín dodání v kalendářních dnech (maximálně však 30 kalendářních dnů) = 5% 

3) Záruka v měsících (minimálně však 36 měsíců) = 15% 

 

 

Pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0-100. Každé nabídce bude k 

jednotlivému kritériu přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci 
daného kritéria.  

 Kritérium, u něhož je nejvýhodnější maximální hodnota, se bude hodnotit tak, že nabídce 

s nejvyšší hodnotou kritéria bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k 

hodnotě nejvýhodnější nabídky   
o Počet bodů pro hodnocenou nabídku =  100 x hodnota hodnocené nabídky / hodnota 

nejvýhodnější (nejvyšší) nabídky      

 
 Kritéria, u nichž je nejvýhodnější minimální hodnota, budou hodnocena tak, že nabídce z 

nejnižší hodnotou kritéria bude přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají 

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k 
hodnotě hodnocené nabídky.  

 

o Počet bodu pro hodnocenou nabídku = 100 x hodnota nejvýhodnější (nejnižší) 
nabídky/ hodnota hodnocené nabídky   

 
 Počet získaných bodů v jednotlivých kritériích bude upraven % vahami. 
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Součet bodů určí pořadí nabídek s tím, že nejvýhodnější bude ta nabídka, která získá nejvyšší počet 
bodů. Zaokrouhlování bude prováděno vždy u každé početní operace na dvě desetinná místa dle 

tohoto pravidla: 0-4 zaokrouhlení dolů a 5-9 zaokrouhlení nahoru. 

Hodnocena bude celková cena vč. DPH za dodávku a instalaci nového konvektomatu včetně 

požadovaného příslušenství, cestovních nákladů, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby, 

provádění servisu a revizí po celou dobu záruční doby. 

 

 

8.  Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, 

který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího 

řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. 

9. Termín a místo plnění 

Místem plnění je Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná se sídlem 736 01 

Havířov-Město,Žákovská 1006/1. 

Požadovaný termín splnění je do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 

10. Platební podmínky 

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne její doručení objednateli. 

11. Kontaktní osoba zadavatele 

Michaela Kosiecová, referentka, tel. 596 411 046, e-mail: zs.zakovska@volny.cz. 

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci 
zájemcům. 

 

 

 

12.Obsah a forma nabídky 

 

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou kupní smlouvy, které 

jsou Přílohou č. 4 Výzvy. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu 

neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou 

přiloží do nabídky. 

 

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané: 

a) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2) 

b) Seznam obdobných dodávek (Příloha č. 3) 

c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) 

d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5) 

e) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (Příloha č. 6) 

 

Zadavatel dále požaduje: 

f) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a 

příslušenství (Příloha č. 1 Smlouvy) 

g) cenová nabídka (Příloha č. 2 Smlouvy) 

h) seznam poddodavatelů (má-li smysl) 

i) dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace 
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Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby 

nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky 

s uvedením celkového počtu listů nabídky. 

 

Vyloučení uchazeče: 

     Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud: 

 jeho nabídka nebude úplná 

 neprokáže některé z kvalifikačních předpokladů 

 

 

13.Další informace a údaje 

a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se 

nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či 

postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům 

obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a 

dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném 

případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení 

postupu dle Zákona. 

b. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné 

zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí. 

c. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit 

podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně. 

d. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč 
je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

e. Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být 
učiněna písemně prostřednictvím e-mailu ( zs.zakovska@volny.cz ). Žádost musí být zadavateli 

doručena nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

f. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na webových stránkách nebudou 
dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a odkaz Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace. 

g. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena. 

h. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce. 

i. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští. 

j. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní 

vztah. 

k. Zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo si vyžádat její 

zdůvodnění. V případě, že posoudí, že zdůvodnění je neopodstatněné, nabídku nebude 
hodnotit. 

l. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se 

prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení 
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem 

zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, 
předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 

            

         

 

Mgr. Dan Stankuš, ředitel 

mailto:zs.zakovska@volny.cz

