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Zadávací dokumentace 
1. Identifikace zadavatele 

Adresa:   Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice, 664 51 
Zastoupený: PhDr. Pavel Vyhňák 
IČ:   75023920 
DIČ:  CZ75023920 
E- mail:   reditel@zsslapanice.cz 
Tel.:   544 120 302 
www stránky: www.zsslapanice.cz 
Kontaktní osoba: Eva Kolegarová, e-mail: kancelar@zsslapanice.cz 
 

1.1 Název veřejné zakázky 
Dodávka a montáž elektrického konvektomatu s bojlerovým vyvíječem páry 20xGN2/1 nebo 40xGN1/1 s příslušenstvím pro školní jídelnu. 
 

1.2 Způsob zadání zakázky 
Společnost prohlašuje, že tato zakázka malého rozsahu je v souladu s §6, §12 odst. 3 a §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, dle směrnice města Šlapanice „Zásady vztahů orgánů města Šlapanice k řízení příspěvkových organizací“ odst. 5. Nejedná se o 
zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
 

2. Předmět plnění veřejné zakázky 
Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a montáž elektrického konvektomatu s bojlerovým vyvíječem páry 20xGN2/1 nebo 
40xGN1/1 s příslušenstvím pro školní jídelnu, dle specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 

 
2.1 Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele 

Specifikace předmětu zakázky: 
• elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry 
• kapacita: 20xGN2/1, nebo 40xGN1/1 
• maximální rozměr: 1090mm(šířka)x1000mm(hloubka) 
• napětí 400 V, příkon max. 66 kW 
• automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství 
• teplotní rozsah: 30 až 300oC  
• barevný dotykový displej se sedmi provozními režimy selfcooking control 
• noční úpravy vaření a pečení se zráním a udržováním  
• individuální programování času pro jednotlivé vsuny, tzv. Level control 
• min. čtyřbodová teplotní sonda 
• integrovaná samonavíjecí sprcha 
• součástí stroje je 1 originální zavážecí vozík 

 
Další příslušenství ke konvektomatu: 

• náhradní originální zavážecí vozík (1ks) – 20 zásuvů GN2/1 
• GN1/1 nerezové děrované (15ks) – hloubka 100mm 
• GN1/1 nerezové plné (10ks) – hloubka 100mm 
• GN1/1 nerezové plné s úchyty (4ks) – hloubka 200mm 

 
Další požadavky: 

• montáž, doprava, ostatní náklady 
• proškolení zaměstnanců formou kuchařského tréninku v délce trvání jedné pracovní směny v místě plnění  
• požadavek na servis do 24 hodin od nahlášení závady 

 
2.2 Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 650.000,-Kč. Uvedená cena bez DPH je maximální a nepřekročitelná, je stanovena jako nejvýše 
přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním zakázky. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se 
změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 
 



- 2 - 

2.3 Místo plnění zakázky 
Místem plnění veřejné zakázky je školní jídelna při Základní škole, Šlapanice, Masarykovo nám.1594/16. 
 

2.4 Předpokládaný termín zahájení plnění / realizace 
Předpokládaný termín zahájení do 25. 7. 2016. 
 

2.5 Další požadavky 
V zájmu urychlení případných jednání směřujících k uzavření smluvního vztahu zadavatel předkládá návrh smlouvy o poskytnutí služeb, 
v níž je pro uchazeče závazným předmětem smlouvy, podmínky plnění, ceny a obchodní podmínky. O dalších ujednáních mohou obě strany 
dále jednat. Návrh smlouvy je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. 
 

3. Prokázání kvalifikačních předpokladů 
Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

• výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nestarší než 90dní, je-li v nich uchazeč zapsán 
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
• uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy 
• seznam referenčních zakázek za poslední 3 roky – minimálně 3 reference, kdy hodnota jednotlivých referenčních zakázek musí 

být min. ½ předpokládané hodnoty zadávané zakázky. 
 
Uchazeč musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti 
v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení 
s uvedením důvodu. 
 

4. Obsah nabídky 
Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy. 
 

4.1 Závazná struktura nabídky: 
• krycí list nabídky viz příloha č. 2 Krycí list 
• prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu 3 zadávací dokumentace 
• nabídka zpracována dle přílohy č. 1 Specifikace předmětu plnění a zpracování nabídkové ceny. Uchazeč je povinen ocenit 

veškeré položky v rámci tabulky pro zpracování nabídkové ceny s respektováním požadavku v bodě 2.2 zadávací dokumentace. 
• návrh smlouvy, který musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem viz příloha č. 4 Návrh 

smlouvy 
  

5. Způsob a místo pro podání nabídky 
 

5.1 Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále v písemné formě a jedné prosté kopii, a to včetně požadovaného 
řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. 
 

5.2 Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek 
doručena zadavateli. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 
Všechny části nabídky musí být předloženy v uzavřené a neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a výrazným 
nápisem 

 
„NEOTVÍRAT – NABÍDKA: Dodávka a montáž konvektomatu s příslušenstvím“ 

 
a kontaktními údaji předkladatele (název uchazeče, sídlo, IČ). 
 
Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a 
uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
Zadavatel doporučuje, aby všechny strany nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou a části nabídky byly svázány 
v jeden celek. 
 

5.3 Nabídky musí být předloženy nejpozději do vypršení lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele pro tuto zakázku: 
 

Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice 664 51 
 

5.4 Nebude-li nabídka splňovat zadavatelem stanovené požadavky nebo bude-li postrádat některou z požadovaných částí nebo 
dokumentů, bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení hodnoticí komisí.   
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6. Hodnoticí kritéria 
Základním hodnoticím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena: 
Celková výše nabídkové ceny bez DPH………………………90% 
Reference………………………………………………………...10% 
 
Splnění základních technických parametrů. 
 
Nabídky uchazečů budou seřazeny dle nabídkové ceny od nejvýhodnější = nejlevnější po nejméně výhodnou = nejdražší. 
 
Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu výběrového řízení, komise si vyžádá písemné 
zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Pokud zadavatel neobdrží od uchazeče do 3 pracovních dnů 
písemnou odpověď nebo se uchazeč nedostaví k jednání za účelem zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude nabídka vyřazena. 
 
V případě rovnosti nejnižší nabídkové ceny bude rozhodný datum a čas podání nabídky – tj. nabídka, která bude podána dříve, bude 
hodnotící komisí zařazena ve výsledném pořadí lépe. 
 

7. Lhůta pro předložení nabídky 
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta pro předkládání nabídek začíná dne 
9. 5. 2016 a končí dne 3. 6. 2016 v 9:00 hodin středoevropského času. Nabídky doručené po tomto datu budou vyřazeny a nebudou dále 
hodnoceny.   
 

8. Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou 
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky do: 31. 9. 2016 

 
9. Právo zrušit výzvu 

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 

10. Závěrečná ustanovení 
 

10.1 Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a účastí 
v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny. 

 
10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo: 
• požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách 
• jednat s uchazečem o smluvních podmínkách v souladu s bodem 2.5 

 
11. Seznam příloh 
• Specifikace předmětu plnění a zpracování nabídkové ceny 
• Krycí list 
• Čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů 
• Návrh smlouvy 

 
 
 
 
Ve Šlapanicích dne 9. 5. 2016        ……………………………………….. 
                  PhDr. Pavel Vyhňák 
                       Ředitel školy 


