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Naše zn.: ZŠ 71/2019 
Vyřizuje: Bc. Jitka Šimarová  
Telefon: 571 412 772 
e-mail:  skola@vsetin.zsrokytnice.cz 
datum:  10. 4. 2019       

 
PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. na dodávku mycího centra pro 
školní jídelnu s příslušenstvím, jejíž součástí bude i provedení montážních prací, potřebných pro připojení  
a uvedení do provozu, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne finanční limit 300.000,00 Kč včetně DPH. 
 

PREAMBULE 
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo 
jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok. 

 
  

1. INFORMACE O ZADAVATELI 

 

Zadavatel 

Název: Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 

IČO : 60990457 

DIČ: Neplátce DPH 

Adresa sídla: Rokytnice 436, Vsetín, 755 01 

Právní forma: 
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Osoby oprávněné za zadavatele 
jednat:  

Mgr. Hynek Hromada 

Kontaktní osoby: Mgr. Hynek Hromada 

Telefon, mobil: 571 412 772, 603 485 761 

E-mail: hynek.hromada@zsrokytnice.cz 

 

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

Název veřejné zakázky Dodávka mycího centra a příslušenství do školní kuchyně 

Veřejná zakázka dle předmětu Veřejná zakázka na dodávky 

Forma zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu 

Místo plnění  Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 

Předpokládaná hodnota VZ 300 000,00 Kč včetně DPH 
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3. VYMEZENÍ A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1. Předmětem zakázky je dodávka mycího centra do kuchyně základní školy. Jedná se o dodávku dvou 
kusů elektronicky řízených průchozích myček na talíře, sklo a příbory, 1 ks vstupního stolu s dřezem  
a oplachem sprchou, výstupní stůl s jedním dřezem a 3x zásuv na koše, 1 ks vstupního stolu se dvěma 
dřezy a oplachem sprchou a 3x zásuv na koše, 1 kus výstupní stůl, vše v celonerezovém provedení  
a automatický změkčovač vody. 

2. Předmětem plnění je také doprava, instalace a odzkoušení funkčnosti předmětu plnění a alespoň 
jednodenní zaškolení obsluhy.  

3. Předmětem plnění je také provedení montážních prací nutných pro připojení dodávaného zařízení. 
Jedná se o úpravu stávajících přívodů vody a elektřiny a úpravu stávajícího rozvaděče včetně napojení  
na odpadní potrubí.  

4. Specifikace jednotlivých položek dodávky je uvedena v příloze č. 4 této výzvy s názvem Technická 
specifikace zařízení.  

5. Pokud je v textu zadávací dokumentace (výzvě či jejích přílohách) uveden určitý konkrétní typ 
výrobku nebo značky pro bližší určení vlastností výrobku, nejsou nikterak omezena práva dodavatelů, 
kteří nabídnou obdobná technická řešení jiných výrobců se srovnatelnými parametry. 

 

 
4.  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:  15. srpen 2019  
Termín dokončení prací: nejpozději do 28. srpna 2019  
Místo plnění:            Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 

1. Podpis kupní smlouvy objednatel předpokládá do 5. 6. 2019.  

2. Montáž, předání zařízení a zaškolení obsluhy je nutné provést mimo provoz kuchyně v době hlavních 
prázdnin.  

3. Zadavatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů dokončení plnění veřejné 
zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Vybranému dodavateli z takového posunu 
nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrady škod. 

 
 

5. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

1.  Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech 
souvisejících nákladů (dopravné, balné, cestovné, telefonní poplatky, poštovné apod.) a bude uvedena 
v příloze č. 5 Položkový rozpočet.  

2. Nabídkovou cenou se rozumí cena za předmět plnění včetně DPH. 

3. Dodavatel musí ocenit všechny části a položky veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v Technické 
specifikaci, nikoliv však nulou. 

4. Uchazeč v nabídce uvede název a typ výrobku, případně popisy nebo technické listy nabídnutých 
výrobků, které v rámci dodávky hodlá dodat. 

 
 
6.  OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. Zadavatel předkládá obchodní podmínky vypracované ve formě a struktuře kupní smlouvy, která je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

2. Účastník je oprávněn doplnit či měnit pouze vyznačená pole smlouvy. Účastník nesmí měnit či jinak 
upravovat text smlouvy. 
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3. Přílohou Kupní smlouvy pak bude technická specifikace zařízení (příloha č. 4) a položkový rozpočet 
(příloha č. 5).   

4. Pokud by účastník doložil do nabídky smlouvu upravenou v rozporu s podmínkami stanovenými touto 
výzvou, nesplní tímto zadávací podmínky zadavatele a může být ze zadávacího řízení vyloučen.  

5. Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. 
Zadavatel je po ukončení zadávacího řízení oprávněn o obsahu návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem  
dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Nelze však upravit smluvní podmínky, které 
byly předmětem hodnocení nabídky (hodnotící kritéria) tak, aby byly pro zadavatele méně výhodné než 
v původním návrhu dodavatele, který předložil ve své nabídce. 

 
 
7.  POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

1. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech 
souvisejících nákladů (dopravné, balné, cestovné, telefonní poplatky, poštovné apod.) a bude 
uvedena v příloze č. 5 Položkový rozpočet..  

2. Nabídkovou cenou se rozumí cena za předmět plnění včetně DPH. Jednotkové ceny budou uvedeny  
v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.  

3. Dodavatel musí ocenit všechny části a položky veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v položkovém 
rozpočtu, nikoliv však nulou. 

4. Uchazeč v nabídce uvede název a typ výrobku, případně popisy nebo technické listy nabídnutých 
výrobků, které v rámci dodávky hodlá dodat. 

 
 
8.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen 
"faktury“) vystaveného zhotovitelem. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 
které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až  
po odstranění posledního z nich. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy 
(příloha č. 2) 
 
 
9.  POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

i. Základní kvalifikační předpoklady 
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením, jehož vzor je 
přílohou této smlouvy (příloha č. 3) 

 
ii. Profesní kvalifikační předpoklady 
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenské oprávnění 
(živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku) a výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm 
zapsán. Pro účely této zakázky postačují fotokopie, není zapotřebí úředně ověřených listin. Doklad 
prokazující profesní způsobilost dle odst. 2 písm. a) zákona musí prokazovat splnění tohoto kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.  
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iii. Technické kvalifikační předpoklady 
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění 
veřejné zakázky na dodávky. Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů, když 
předloží seznam dodávek poskytnutých v posledních 3 letech týkajících se dodávky a instalace mycí 
technologie obdobného charakteru jako je plnění této veřejné zakázky, přičemž alespoň tři z těchto 
dodávek se budou týkat plnění v minimální hodnotě 150.000 Kč bez DPH.  

 
 
10. OBSAH A FORMA NABÍDKY 

Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě, v českém jazyce, v uzavřené obálce, označené  
názvem veřejné zakázky „Dodávka mycího centra a příslušenství do školní kuchyně“, nápisem 
NEOTEVÍRAT a názvem a adresou uchazeče.   
 
Nabídka musí obsahovat: 

 Vyplněné formuláře "KRYCÍ LIST" (příloha č. 1) opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby 
(osob) uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc 
pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). 

 Návrh kupní smlouvy  musí být podepsán osobou v souladu s předchozím bodem (příloha č. 2) 

 Prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3). 

 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 

 Živnostenské oprávnění (živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku). 

 Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán. 

 Technická specifikace zařízení (příloha č. 4) 

 Položkový rozpočet (příloha č. 5) 

 Popis nebo technické listy nabídnutých výrobků 
 
 
11. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou, kurýrní službou nebo doručit osobně na adresu Základní škola 
Vsetín, Rokytnice 436, sídlo Rokytnice 436, 755 01 Vsetín. Nabídky je možné osobně podávat v pracovních 
dnech v době od 7:30 do 13:00 v kanceláři školy. 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 5. 2019 ve 12.00 hod. 

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky 
zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky. 
 
 
12. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva k podání nabídky s přílohami. Technická specifikace jednotlivých 
částí předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Další informace 
potřebné pro zpracování úplné a kompletní nabídky si zajistí zájemci osobně zaměřením na místě. 

K podání nabídky je nezbytná prohlídka místa plnění. Prohlídka se uskuteční dne 23. 04. 2019  
v 8.00 hodin. Sraz účastníků u hlavního vstupu do budovy školy. 

Kontaktní osoba: Mgr. Hynek Hromada, tel.: 571 412 772. 

 
13.  KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.  
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Dílčí kritéria pro hodnocení ekonomické výhodnosti jsou: 
a) Celková výše nabídkové ceny včetně DPH v Kč   váha 90 % 
b) Délka záruční lhůty           váha 10 % 

 

2. Forma hodnocení nabídek: 

a) Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 
jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

b) Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria 
(cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  

c) Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria 
(záruka), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.  

d) Hodnocení nabídek provede hodnotící komise ustavená zadavatelem tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě 
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 
hodnoty. 

 
3. V případě, že po hodnocení nabídek bude na pořadí nabídky, s jejímž podatelem má být uzavřena 

smlouva, více nabídek se shodnou bodovou hodnotou, bude pořadí nabídek rozhodnuto losem  
za přítomnosti dodavatelů, jejichž nabídky jsou takto vyhodnocovány. 

4. Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude 
zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem dodavatelům, 
kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena. 

5. Zadavatel provede nejdříve hodnocení nabídek a pouze u vybraného dodavatele provede posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 

 
 
14.  OSTATNÍ PODMÍNKY 

Nesplnění podmínek zadávacího řízení může mít za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení. 
Zadavatel nemá povinnost informovat písemně dodavatele o tom, že jeho nabídka byla vyřazena. 
 
Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo 
nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít. 
Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí. 
 
 
15.  PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 Příloha č. 1  Krycí list část A 

 Příloha č. 2  Kupní smlouva 

 Příloha č. 3  Čestné prohlášení dodavatele 

 Příloha č. 4  Technická specifikace zařízení 

 Příloha č. 5  Položkový rozpočet 
 

Ve Vsetíně dne 16. dubna 2019             Mgr. Hynek Hromada, ředitel školy 
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