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Yýzva k podání nabídky

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

,,Nabídka na dodávku a montáž myčky stolního nádobí do Školní jídelny Jezerní 1280
při Základní škole F.L.Celakovského, Strakonice, Jezerní 1280"

Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280, jako ,uaáuut.r. uynruSuP
v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a
v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. usnesení č.4232l2OI7 ze dne 15.II.2017,
výzvu o veřejnou zaklzku malého rozsahu:

,,Dodávka amontáž myčky stolního nádobí do Škotní jídelny Jezerní 1280
při Základní škole F.L. Č ehkovského, Strakonice, Jezeiní 1280*

1. Zadavatel zakázky

ZákJadní škola F.L. Čelakovskéhoo Strakonice, Jezerní 1 280
Sídlo: Jezemí 1280, 386 01 Strakonice
Zastoupená: ředitelkou školy Mgr. Kolesovou Jaroslavou
IČ: 4125 5897, DIČ: CZ47 25 5897
Bankovní spojení: ČSOg a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 1768361/0300
Sídlo: Jezemí 1280, 386 01 Strakonice
Tel..: 383 323840, mobil 739 054 044

Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Šefčíková Jitka, vedoucí ŠJ, mobil 725 ]0g 744

2. Předmét zakázky hrymezení plnění zakázkyl

Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele na dodávku amontéů myčky stolního
nádobí do Škohí jídelny Jezerni 1280 při Základni škole F.L.Čelakovského, Sirakonice,
Jezerní 1280.

http://www.zsflc.cz
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V nabídkové ceně budou promítnuty následující výstupy:

Specifikace:
- Kapacita minimálně 72 košů /hod
- Možnost mýtípodnosů
- Rozměr myčky - šířka do 750 mm , rozměr košů 50Ox500 mm

- Volba odpovídajícího mycího programu

- Nastavenítlakuvariopover
- Filtrace plného proudu: síto mycí nádrže, cylindrické síto, sací síto čerpadla s bezpečnostní

kontrolou, Mediamat
- senzor zakalení

- Dávkovač leštícího prostředku zabudovaný

- Aktivnímanagementenergie
- Rekuperace - zpětné získávání tepla Energy Light

- Samočístící program - s upozorněním
- Odvápňovací program myčky

- Oddělené signalizace sledovánímnožství mycího/leštícího prostředku

- Chybová signalizace při zablokovánímycího pole

- Zobrazení intervalu údržby
- lntegrovaný záznamník hygieny a provozních údajů

- Animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce včetně tipů

- Dvouplášťový kryt včetně větrací pozice

- Automatický start krytem

- Jemný rozběh mycího čerpadla

- Termostop pro hygienickou bezpečnost

- Odpadní čerpadlo

- senzor netěsnosti

- Multifázování
- Dotyková obrazovka a jednotlačítkové ovládání se zobrazením prŮběhu procesu

- Automatika pro časově řízené uvedení do provozu a odstavení z provozu

- Zvláštní programy - eco, tichý, krátký, intenzivnía základní mytí

- Multifunkčnívýstup jako rozhraní pro externí zařízení

- Hluboce lisovaná hygienická nádrž, hygienické topné těleso, hygienické vedeníkoŠe

- Zabudovaný dávkovač mycích prostředků

- Zabudovaný změkčovač

- Zpětné získávání tepla

http://www.zsílc.cz
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reditel(E fl c. strakonice.eu, ce.eu zastupceano
příslušenství:
- Výstupnístůl z myčky minimálně 3 koše 500x500 mm, prolis na koŠe, zadnílem 300 mm

- Vodotěsné zavěšení stolu k myčce

- Mycístůl s dřezem ].20O mm, zadní lem 30O mm, vedení koše , dřez plynule svařen do desky

stolu, sa vypouštěním a sítem hrubých nečistot

- podstavec z chromniklového jeklu 4Ox 40 mm , s odnímatelnými rošty ( moŽno sejmout a umýt)

- Nožička z plastu, výškově stavitelná, hygienické provedení

- Stabilní podstavec z chromniklové oceli 40x 40 mm s příčníky)

- Tlaková sprcha s napouštěcí baterií od stejného výrobce jako myčka

- Deska stolů z chromniklové oceli ( 1,5 mm)

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájeni: 22.I.20I8
Ukončení: 24.1.2018
Místo plnění: Školní jídelna Jezerni 1280 při Základni škole F.L.Čelakovského,

Strakonice , Jezení 1280

4. Předpokládaná cena

Předpokládaná cena byla stanovena na základé kontrolního rozpočtu zakázky ve výŠi

Kč 287.000,- bez DPH.

5. Podmínky účasti y zadáyacím řízení

5. 1 Prokáz ání zák|adních kvaliíika čn ích p ředpo kladů

Uchazeč předloží originál nebo úředně ověřenou kopii příslušného oprávnění k Podnikání
(živnostenský list _ ověření ne starší 90 dnů, výpis z obchodního rejstříku - ne starŠÍ 90 dnŮ).

5.2 Čestná prohtášení
Uchazeč prěatoZi čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy a Že si před

podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a Že

podmínky výzvy respektuj e.

Úchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že úďaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé.

5.3 Cenová nabídka
Cena musí být u nabídce uvedena jako celková hodnota pŤedmětu zakázky v KČ bez DPH,
výše DPH musí být vyčíslena zv|ášť a nakonec celková cena včetně DPH.
Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V příPadě

uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše PříPustná.

http://www.zsfl,c,cz
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5.4 Doba záruky
Požadované záruění podmínky na předmět veřejné zakázky včetně délky záruČnílhŮtY:24
měsíců ode dne nasládujicího po dni předání předmětu veřejné zakázky. Běh záruČní dobY

bude upřesněn ve smlouvě o dílo.

5.5 Referenc€ o realizovaných akcích
Uchazeč uvede seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru za období posledních
pět let a jejich finanční rozsah.

5.6. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeČe.

5.7 Návrh smlouvy o dílo
Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu

s vítězem zaďávacího řízeni /obsah smlouvy tvoří mimo podstatných náleŽitostí hlavně

kompletní cena za provedení veřejné zakázky, přesné platební podmínky, konkrétní místo

plnění, smluvní pokutu pro případ prodlení s plněním díla/.

Zaďavate| pripouSti po,rre dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazeČem v rámci

přípravy návrhu smlouvy:
1/ doplnění identifikačních údajů uchazeěe
2/ doplnění ceny lěl'.2l
3/ doplnění podpisu oprávněného zástupce uchazeče i datum podpisu

6. Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena díla včetně DpH.

7. Místo a způsob podávání nabídek

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutámím zástuPcem

uchazeče mohou uchazeči doručit osobně do kanceláře Základni školy F.L.Čelakovského,

Strakonice, Jezerní 1280, nebo poštou na adresu sídla zadavatele, Rozhodujíci Pro zaŤazeni

nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko základni školy s uvedením data, hodinY a

minuty přij etí nabídky.

Nabídky budou doručeny v uzavřené obálce s označením jména uchazeČe a náPisem:

,,Nabídka _ Dodávka a montáž myčky do ŠJ,o' NEOTVÍRAT na adresu zŠ r'rČ Jezerni

1280,386 01 Strakonice

http://www.zsflc.cz
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8. Lhůta pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí: 7.12,2077 do 9,00 hod,

otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek,

9. Výhrady zadavatele

Zadavate| si vyhrazuje právo:
1/ zrušit zadání vere3ne zakázky (výzvu) bez udání důvodŮ a nevrátit Žádnému zucbazeČŮ

podanou nabídku,
2l odmitnor,rt všechny nabídky, nevybrat žádnouzpíeďIožených nabídek,, 

_ ,

3/ před rozhodnutím o úběiu nelvtroonclší nabídky ověřit informace deklarované lchazečt

v nabídce,
4l neuzavíít příslušnou smlouvu,
5/ dodatečnďupravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky,

Zadav ate| variantní řešení nepřipouští.

10. Ostatní podmínky a požadavky

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce,

kompletní nabídka budó datována, opatřena podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka a

opatřéna proti manipulaci sešitím celé nabídky,
potua uctazeč nesplní podmínky výzvy,bude jeho nabídka vyřazena.

Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřejněna na internetových

stránkách zadavatele http:/lwww,zsflc,czl za úěelem možnosti přihlášení

neomezeného počtu uchazečů.
připadné bližši informace podá Mgr. Ko;esová Jaroslava.

prostor k umístění myčky si případný zájemce může prohlédnout na základé telefonické

domluvy s p. Šefčíkovou mobil 725 709 744,

Přílohy:

lx kupní smlouva
1x krycí list nabídky
lx čestné ProhláŠení !:.li].,]L]]: :i]li!-ri:ii i], i,. ť_:ii;, il.]jjťii,T.[$ili,

Mgr. Kolesová Jaroslava
ředitelka školy

Strakonice 20jL20I7


