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Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky 
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu se řídí „Směrnicí rady města č. 3/2019 o 
zadávání veřejných zakázek“. 
 
Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem školy, Vás vyzývá 
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) s názvem:  
 

„Nákup elektrického bojlerového konvektomatu“ 
 

1. Zadavatel: 
 
Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace 
Školní 2520, 470 05 Česká Lípa 
IČ: 70982198 
Bankovní spojení: 2106587929/2700 
Tel: 731 675 299 
e-mail: info@zs-sever.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Černý, ředitel školy 
 
2. Specifikace zadávacího řízení  
 
Evidenční číslo VZMR: VZMR/001/2021 
Identifikační číslo VZMR: P2100000002 
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 
Předpokládaná hodnota: 371 901,- Kč bez DPH 

 
3. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
 
3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového bojlerového 
konvektomatu, doprava, stěhování, zprovoznění konvektomatu, zaškolení obsluhy a ekologická likvidace 
starého zařízení. 
 
3.2 V rámci předmětu plnění stanovujeme tyto minimální požadavky: 
 
Dodávka – elektrický bojlerový konvektomat 
Minimální parametry: 

- počet vsunů 20 velikosti GN 1/1 s roztečí 63 mm 
- kapacita jídel na výdej 400-600 
- orientace vsunů na šíři  
- zavážecí vozík kompatibilní 
- horký vzduch 30 - 300°C,  Pára 30 – 130°C  
- kombinovaný režim 30-300 °C, Řízení vlhkosti 0-100% 
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- integrovaná externí sprcha  
- vícebodová teplotní sonda  
- předem nainstalované programy  
- možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce 
- program na sterilizaci a sušení 
- nízkoteplotní pečení a Delta T vaření 
- taktování ventilátoru 
- regulace rychlostí ventilátoru + reverzní ventilátory komory 
- okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří 
- klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře 
- konektor na připojení k PC (USB a LAN) 
- automatický start 
- vlastní diagnostický systém 
- záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)  
- příkon minimálně 36 kW maximálně 37,5 kW 
- vyvíječ páry bojlerový  
- automatické mytí komory 
- stroj z nerezové oceli 
- stroj umístěný na zemi s pracovní výškou do 1900 mm 
- rozměry prostoru pro umístění konvektomatu (š/v/h) – 1100 x 2000 x 1000 mm 
- software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace) 

Servis: 
- záruční i pozáruční servis 
- záruka na zařízení minimálně 2 roky 
- zajištění servisu do 24 hodin od nahlášení poruchy 
- platný certifikát o proškolení techniků 
- dostupnost a garance náhradních dílů v České republice 
- odborné poradenství v českém jazyce 
 

3.3 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení dodávky a 
instalace konvektomatu. Zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku. Dodržování BOZP. 
 
4) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 
Kompletní zadávací dokumentace bude po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek uveřejněna na 

webových stránkách školy: VZMR | ZŠ-Sever (zs-sever.cz) 
 
5) Termín dodání a místo plnění veřejné zakázky 
 
5.1 Předpokládané uzavření kupní smlouvy: listopad 2021 
5.2 Kompletní dodávka zakázky bude realizována do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
5.3 Místem plnění je Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace – školní kuchyně. 
 
6) Požadované doklady a požadavky na kvalifikaci účastníka zadávacího řízení 
 
6.1 K hodnocení bude přijata nabídka účastníka, který splní následující kvalifikační předpoklady a ve své 

nabídce doloží níže požadované doklady: 
 

a) titulní list nabídky - krycí list nabídky – příloha č. 1 

b) přesná specifikace konkrétního nabízeného výrobku – technický popis výrobku s fotografií 

c) certifikáty dle ČSN EN  
d) doklady o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle 

předpisů souvisejících, v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky 
e) výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj účastník zapsán 
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f) čestné prohlášení, že účastník nemá splatné závazky vůči zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou 
pojištěni zaměstnanci, nemá splatné závazky na sociálním pojištění, nemá daňové nedoplatky vůči 
finančnímu úřadu; 

g) čestné prohlášení o akceptaci kupní smlouvy; - příloha č. 2 

h) doklad o poskytnutí peněžní jistoty, tj. kopii výpisu z účtu účastníka, na kterém je uvedena                              
částka odpovídající výši požadované jistoty, která je prokazatelně odečtena ve prospěch účtu 
zadavatele, případně kopii hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků na účet 
zadavatele 

 
6.2 Doklady dle bodu 6 výzvy mohou být v nabídce doloženy v prosté kopii. Pouze čestná prohlášení 
budou v nabídce předložena v originálu a budou opatřena datem vystavení a podpisem osoby oprávněné 
jednat za nebo jménem účastníka. 
 
7) Způsob hodnocení nabídek 
 
7.1 Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise.  
7.2 Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. 
7.3 Zadavatel po posouzení nabídek stanoví pořadí nabídek dle výše celkové nabídkové ceny.   
Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
7.4 Rozhodnutí o výběru dodavatele bude uveřejněno na profilu zadavatele. 
 
8) Způsob zpracování nabídkové ceny  
 
8.1 Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu 
s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k 
úplné a řádné realizaci dodávky a náklady na závazky zhotovitele po dobu trvání záruky. 
 

8.2 Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny: 
1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána osobou oprávněnou jednat za 
nebo jménem účastníka. 
2. Nabídka bude předložena s pevně spojenými listy. Veškeré části nabídky budou tvořit jeden celek. 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy. Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení. 
3. Nabídka bude zpracována v následující struktuře: 

a) Titulní list nabídky – příloha č. 1 této výzvy 

b) Přesná specifikace konkrétního nabízeného výrobku – technický popis výrobku s fotografií 

c) Certifikáty dle ČSN EN  
d) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů – dle čl. 6 této výzvy 

• doklady o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle 
předpisů souvisejících, v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky,  

• výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj účastník zapsán,  

• čestné prohlášení, že účastník nemá splatné závazky vůči zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou 
pojištěni zaměstnanci, nemá splatné závazky na sociálním pojištění, nemá daňové nedoplatky 
vůči finančnímu úřadu; 

 
e) Čestné prohlášení o akceptaci kupní smlouvy – příloha č. 2 této výzvy 
f) Doklad o složení jistoty a prohlášení s údaji o vrácení jistoty – dle čl. 13 této výzvy 

 
9) Platební podmínky:  
 
9.1 Faktura bude vystavena po dodání a instalaci konvektomatu a proškolení obsluhy na základě vzájemně 
potvrzeného předávacího protokolu. 
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9.2 Platba bude provedena na základě faktury se 14denní splatností. Zadavatel neakceptuje zálohové 
platby. 
 
10) Místo, způsob podání nabídek a požadavky na zpracování nabídky  
 
10.1 Nabídky se podávají jedním z těchto způsobů: 
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková 
organizace, Školní 2520, 470 05 Česká Lípa 
b) v listinné podobě osobně na podatelnu Základní školy, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace, 
Školní 2520, 470 05 Česká Lípa ( v době:  pondělí až pátek od 7:30 do 12:30) 
 
10.2 Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.  
 
10.3 Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo poštou, v uzavřených obálkách označených 
"Výběrové řízení – konvektomat – neotvírat" a jménem uchazeče.  
 
10.4 Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 1. 11. 2021 do 12:00:00 hodin. V případě 
doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou 
zadavatele.  
 
10.5 Na nabídku doručenou po lhůtě pro podání nabídek bude pohlíženo, jako by nebyla podána.  
Zadavatel písemně vyrozumí účastníka, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání  
nabídek. Nabídka nebude otevřena a zadavatelem hodnocena. 
 
11) Zadávací lhůta: 
Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, počíná skončením lhůty pro podání 
nabídek a končí dne 30. 12. 2021 
 
12) Prohlídka místa plnění veřejné zakázky  
12.1 Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele před podáním nabídky je možná 
ve dnech a hodinách dle předešlé telefonické dohody na čísle 731 675 299. 
 
12.2 Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Mgr. Pavel Černý, ředitel školy tel.: 
731 675 299 
 

13) Jistota: 
13.1 Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve 
výši: 6 000 Kč. 
 
13.2 Jistota bude poskytnuta formou složení jistoty na účet zadavatele vedený u UniCredit bank, CR a.s., č. 
ú. 2106587929/2700. Jako variabilní symbol uvede účastník číselnou řadu složenou z evidenčního čísla 
veřejné zakázky a IČO účastníka, v tomto případě 001xxxxxxxx. 
 
13.3 V případě složení jistoty na účet zadavatele vloží účastník do nabídky doklad o poskytnutí peněžní 
jistoty, tj. kopii výpisu z účtu účastníka, na kterém je uvedena částka odpovídající výši požadované jistoty, 
která je prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele, případně kopii hotovostní pokladní stvrzenky 
o složení finančních prostředků na účet zadavatele.  
 
13.4 Účastník doloží ve své nabídce rovněž prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
účastníka případně za účastníka, ve kterém uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v 
následujícím pořadí: číslo účtu pro vrácení peněžní jistoty, kód banky, název banky, adresa pobočky banky, 
případně variabilní symbol. 
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13.5 Jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, bude bez zbytečného odkladu vrácena 
účastníkovi: 
a) po uplynutí zadávací lhůty; 
b) poté, co účastníku zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty, tzn., pokud bude 
vyloučen nebo bude zadávací řízení ukončeno podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, popřípadě 
zrušeno. 
 
13.6 Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít kupní smlouvu nebo odstoupí-li od své nabídky v zadávací lhůtě, 
připadá složená jistota v celé výši zadavateli. 
 
13.7 Účastník, který nesloží výše požadovanou jistotu za nabídku do konce lhůty pro podání nabídky (tj. do 
uvedené lhůty nebude jistota připsána na účet zadavatele), bude ze zadávacího řízení vyloučen. 
 
14) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
 
14.1 Smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem včetně dalších případných dodatků podléhá uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
 
14.2 Smlouva či objednávka nebude uzavřena s dodavatelem, který je vůči zadavateli v prodlení ve smyslu 
věcném či finančním.  
 
14.3 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení. Změna bude 
oznámena stejným způsobem jako tato výzva. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným 
zájemcem a nevracet podané nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytovat náhradu nákladů, které 
uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.  
 
 
 
 
 
V České Lípě dne 16.10.2021 
 
………………………………………… 
Mgr. Pavel Černý, ředitel školy 
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