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1. Zadavatel 

Zadavatel: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Sídlo zadavatele: Nová Dědina 368, 789 61 Bludov
IČO: 63696487
DIČ: CZ 63696487
Bankovní spojení: 220003510/0300
Statutární zástupce: Mgr. Ilona Křivohlávková, řed. školy
Telefon: 583 238 243, 733 717 419
E-mail: krivohlavkova@zsbludov.cz

2. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dodávka konvektomatu do školní kuchyně – náhrada nevyhovujícího.            
                                                                                                                                         
3. Místo a termín plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele. Předpokládaný termín plnění je do  1 měsíce po podpisu 
smlouvy.

4. Podmínky a požadavky

4.1. Nabídky se podávají v písemné formě a to v zalepené obálce s označením 
„NEOTEVÍRAT – VZ  001/2017“.

4.2. Nabídky se podávají nejpozději do 3.4.2017 do 12:00 hodin na adresu:
Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Nová Dědina 368
789 61 Bludov

4.3. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní 
firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba 
oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi 
uchazečem a zadavatelem, e-mailová adresa.

4.4. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

4.5. Všechny listy nabídky musí být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly 
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky 
nabídky,  budou očíslované vzestupnou kontinuální řadou.

4.6. Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

a) Krycí list  nabídky
Na krycím listu budou uvedeny všechny předepsané údaje. Uchazeč použije 
přílohu č. 1.
b) Obsah nabídky
c) Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění, včetně údajů 
prokazujících splnění technických požadavků zadavatele.
d) Nabídková cena
e) Doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodu 5 
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zadávací dokumentace.
f) Další relevantní údaje a informace pro účely hodnocení.
g) Návrh smlouvy včetně záručních a servisních podmínek

5. Kvalifikační a profesní předpoklady

5.1. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky.

5.2. Základní kvalifikační předpoklady  prokáže uchazeč, který předloží
 a) čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53,
odst. 1., písm. a) – j) dle § 62, odst. 2 zákona. 
b) seznamu společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, dle § 53, odst. k)
c) aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%.  má-li uchazeč 
formu akciové společnosti, předloží dle § 53 odst. 1 písm. l) 

5.3. Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží kopii
      a) výpisu z obchodního rejstříku,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění

6. Technické požadavky

Předmětem zakázky je dodávka konvektomatu do školní kuchyně. Součástí dodávky je i předání 
dokumentace ke zboží v českém jazyce. 
Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:

Specifikace předmětu zakázky

Energie: elekřina 
Vyvíjení páry: injekční
Kapacita: min. 20 zásuvů, gastronádoby  1/1
Kapacita výdeje obědů:  průměrně 500 jídel
Rozměr š x v x h:       max: 960 x 880 x 2000 mm
Jištění: do 65 A
Příkon: do 40 kW
Ostatní: vaření – horký vzduch, pára, kombinovaný režim
 programy na vaření/pečení různých pokrmů

integrovaná ruční sprcha
USB rozhraní
HACCP záznamy
teplotní sonda
zavážecí vozík
návod k obsluze v českém jazyce

Záruka: alespoň 24 měsíců, bez nutnosti zpoplatnění vícenákladů (garanční 
prohlídky, registrace)

Součástí dodávky bude doprava, montáž zařízení včetně připojení na elektřinu, vodu, odpady (popř.
i na změkčovací zařízení), zaškolení obsluhy v délce min. 6 hodin.  Montáž proběhne v odpoledních
hodinách po výdeji stravy. 



7. Způsob zpracování nabídkové ceny 

7.1. Nabídkovou cenu uvede zájemce ve své nabídce v členění
– cena bez DPH
– cena včetně DPH 

7.2. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedení předmětu zakázky, a to včetně dopravy do místa plnění.

7.3. Nabídková cena nesmí překročit částku  330 000 Kč s DPH

8. Platební podmínky

8.1. Cena za dodávku zadavatelem uhrazena v české měně na základě daňového 
dokladu – faktury. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení faktury 
zadavateli. Zadavatel neposkytuje zálohy.

8.2. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Další požadavky

9.1. Zadavatel nepřipouští varianty zakázky.

9.2. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy na celý předmět plnění veřejné 
zakázky.

9.3. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či 
požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci.

9.4. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo 
osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně
ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu 
smlouvy uchazeče.

9.5. Uchazeč je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu 
smlouvy a zavázat se ke smluvní pokutě za prodlení s dodáním předmětu plnění 
ve výši 0,05 % z ceny za kalkulované měsíční poskytovaní služeb nedodaného 
plnění za každý započatý den.

9.6. Uchazeč se musí zavázat k poskytnutí záruky za jakost poskytnutého plnění 
minimálně po dobu 24 měsíců.

9.7. Otevírání obálek proběhne dne  3.4.2017 ve 13:00 hodin v sídle zadavatele.

10. Dodatečné informace 

10.1. Dodatečné informace
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 



dokumentaci. Žádost musí být doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek na adresu zadavatele.

10.2. Poskytování dodatečných informací 
      Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve 
      stanovené lhůtě zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací 

                 dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto 
     dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem
     ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci a tato jim byla 

      poskytnuta.
           Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s § 148 odstavec 2

      zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických 
                 prostředků.

11. Seznam příloh

Příloha č. 1 Krycí list

Dne: 10.3.2017

Za zadavatele:    Mgr. Ilona Křivohlávková
     ředitelka Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov



Příloha č. 1: Krycí list nabídky 

Název veřejné zakázky: Dodávka konvektomatu do školní kuchyně

Zadavatel: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Sídlo zadavatele: Nová Dědina 368, 789 61 Bludov
IČO: 63696487
DIČ: CZ 63696487
Bankovní spojení:
Statutární zástupce: Mgr. Ilona Křivohlávková, řed. školy
Telefon: 583 238 243, 733 717 419
E-mail: krivohlavkova@zsbludov.cz

Identifikační údaje uchazeče:
Uchazeč:
Sídlo uchazeče:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Cenová nabídka:
Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, nutné ke splnění
dodávky, uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou překročeny.

Nabídková cena celkem bez DPH: 
Nabídková cena celkem s DPH: 

Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací
dokumentací včetně všech příloh a že akceptuji veškeré podmínky.

Datum: ............................ Razítko a podpis uchazeče: .......…........................
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