Základní škola T. G. Masaryka Český Krumlov,
T. G. Masaryka 213
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
mimo režim zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon“) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele.
Zadavatel: Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213, Vás tímto
vyzývá
k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.
Identifikační údaje zadavatele:
Název: Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Sídlo: T. G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov
IČ: 583693
Zastoupení: Mgr. Josef Haláček
Kontaktní osoba: Mgr. Adam Fikejs
Telefon: 380 714 204
Email: fikejs@zstgm-ck.cz
Základní údaje o zakázce
Název akce: Nákup a dodávka elektrického konvektomatu a elektrického kotle
Evidenční číslo zakázky: 2019-01-1
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 550 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota je stanovena jako nejvýše přípustná maximální cena za předmět
plnění. Zadavatel vyloučí každého účastníka výběrového řízení, jehož nabídková cena
překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
Výzva vč. zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele na webové
adrese:
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_454.html. Výzvu vč. zadávací
dokumentace rovněž naleznete na webových stránkách zadavatele na adrese:
https://www.zstgm-ck.cz/kategorie/vyberova-rizeni/
Zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídky je možno podávat v elektronické podobě přes elektronický nástroj E-ZAK:
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_454.html
nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
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Základní škola, T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
T. G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov
Obálku označte: V. Ř. Č. 2019-01-1
Veškeré podmínky a informace, týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na
https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf a na
https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.
Všechna vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace budou uveřejněna
neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK prostřednictvím výše
uvedené URL adresy veřejné zakázky.
Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním základních údajů o nabídce a se
zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech případných dodatků, pokud s ním bude
smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení.
Informace o předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je: Nákup a dodávka elektrického konvektomatu
a elektrického kotle s těmito parametry:
Elektrický konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1
 rozmezí teplot 30-300°C
 funkce horký vzduch, pára, kombinace
 přednastavené programy a manuální režim
 funkce automatické předehřívání
 funkce automatické zchlazení
 komora z nerez oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 funkce okamžitého zastavení ventilátoru při otevření dveří
 nízkoteplotní tepelná úprava 30°C, funkce kynutí
 výškově nastavitelné nohy
 tepelná úprava delta T
 LED osvětlení vnitřní komory uložené ve dveřích
 dveře s dvojitým sklem, odvětrávané a odmontovatelné
 funkce udržovací skříně
 systém HACCP
 kombinovaný vývin páry pomocí přímého vstřikování a bojleru
 objem bojleru 0,4 litru
 topné články bojleru zvenčí bojleru
 spotřeba energie bojleru max. 2,5 kW
 plně automatický proces automatického odstraňování vodního kamene u bojleru
během cyklu mytí
 systém automatického nastavení kvality a nasycenosti páry podle zvolené metody
vaření – funkce suché páry a funkce vlhké páry
 systém upravující hydrataci páry
 systém kontroly vlhkosti uvnitř konvektomatu
 systém neustále hlídající situaci uvnitř komory a upravující vlhkost na požadovanou
hodnotu
 efektivní ventilační systém s nastavitelnou šestistupňovou rychlostí ventilátoru
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 reverzní otáčení ventilátoru
 USB port pro nahrávání receptů a aktualizaci
 dotykový 9“ barevný displej s možností nahrávání a programování rozdílných fází
vaření v procesu
přípravy potravin
 možnost uložení programů s min. 9 rozdílnými kroky s nastavením, které se
objevují na displeji
 možnost měnit, přidávat nebo upravovat recepty dle vlastní potřeby
 přednastavené české recepty, ovládání v českém jazyce
 program sjednoceného dokončení pokrmů
 program zásuvů s řízením tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
 vpichovací sonda jádra
 ruční navíjecí sprcha
 automatické mytí
 možnost použití tekutých detergentů nebo tablet dle volby
 rozměry max. šířka 1000 mm
 rozměry max. hloubka 840 mm
 rozměry max. výška 1850 mm
 příkon max. 33,8 kW
 2x zavážecí vozík pro 20x GN 1/1
 20x GN 1/1-40 smaltovaných
 20x GN 1/1-65 smaltovaných
 automatický změkčovač vody s připojením na šroubení 3/4“ s vnitřním závitem,
s nerezovou vnitřní nádobou, s elektromagnetickou řídící jednotkou umožňující
regenerovat každý den v týdnu pomocí tabletové soli a s bypass ventilem
umožňující regeneraci za provozu, s průtokem min. 800 l za hod.
 doprava, instalace, uvedení do provozu
 odvoz stávajícího a jeho likvidace
 odborné zaškolení kuchařem v délce 8 hodin po zapojení a dále měsíc od prvního
zaškolení kuchařem
 bezplatné zapůjčení náhradního stroje po dobu opravy delší než 3 dny
 servis do 24 hodin (tzn. Dodání náhradního dílu do 24 hodin od zjištění závady
technikem)
 termín dodání uvedení do provozu do 18. 2. 2019, záruka 36 měsíců
 roční revize spotřebiče

Elektrický kotel 150 l
 nepřímý ohřev
 objem 150 l, využitelný objem min 134 l
 vnitřní průměr nádoby min 600 mm a výška min 540 mm
 plášť z AISI 304 nerez oceli
 nosný rám z AISI 430
 dno vany z AISI 316
 bezpečnostní tlaková armatura
 výpustný kónický ventil rozebíratelný bez použití nářadí pro čištění
 poloautomatické dopouštění duplikátoru
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automatická regulace tlaku páry
možnost volit plný nebo poloviční výkon topných těles
baterie na teplou i studenou vodu
rozměry max. šířka 800 mm
rozměry max. hloubka 900 mm
rozměry max. výška 900 mm
příkon max. 16 kW
doprava, instalace, uvedení do provozu
odvoz stávajícího a jeho likvidace
odborné zaškolení kuchařem v délce 8 hodin
servis 24 hodin (tzn. Dodání náhradního dílu do 24 hodin od zjištění závady
technikem)
 záruka 36 měsíců
 skladem
 roční revize spotřebiče












Místo plnění veřejné zakázky: školní jídelna ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G.
Masaryka 213
Doba plnění veřejné zakázky
Termín zahájení: 21. 1. 2019
Termín dokončení: 18. 2. 2019
Zadávací lhůta:
Účastníci jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 ti kalendářních dnů počínaje dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, zadavatel
požaduje prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 73 zákona.
a) Základní způsobilost (dle § 74 zákona)
Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předpokladů předložením čestného
prohlášení, které podepisuje vždy osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka.
Všichni členové orgánu, který tvoří statutární orgán účastníka prokazují splnění základní
způsobilosti předložením čestného prohlášení (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky) Je-li
členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, podepisuje tato osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu účastníka. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu, podepisují osoby dle §
74 odst. 3 zákona.
Čestné prohlášení za společnost tvoří přílohu č. 2. za členy statutárního orgánu pak přílohu
č. 3 této výzvy.
b) Profesní způsobilost (§ 77 zákona)
Účastník musí být oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Účastník musí být zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný
právní předpis takový zápis do takové evidence vyžaduje.
Účastník musí disponovat následujícím oprávněním k podnikání:
Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů:
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 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů, přičemž listina bude doložena v prosté kopii
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci, přičemž listina bude doložena v prosté kopii
c) Technické kvalifikační předpoklady (§ 79 zákona)
Účastník prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu
minimálně 3 dodávek stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění veřejné
zakázky, realizovaných účastníkem v posledních 3 letech v min. hodnotě 200 000,- Kč s
uvedením jejich předmětu plnění, rozsahu, doby plnění a specifikace objednatele vč.
kontaktních údajů. Dodavatel může využít tabulku, která tvoří přílohu č. 4 této Výzvy.
Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným
zadavatelem přiměřeně podle § 73 odst. 1 až 3 zákona v plném rozsahu (profesní
způsobilost a technickou kvalifikaci ke splnění veřejné zakázky), je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v
takovém případě povinen zadavateli předložit:
 doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona
subdodavatelem (podepsané čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 Výzvy k
podání nabídky)a profesní způsobilosti podle § 77 zákona (výpis z veřejného
rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, nebo doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů)
poddodavatelem
 čestné prohlášení poddodavatele nebo smlouvu uzavřenou s poddodavatelem,
z nichž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění
veřejné zakázky účastníkem
či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal
splnění kvalifikace (profesní způsobilost a technická kvalifikace, ekonomickou a
finanční způsobilost ke splnění veřejné zakázky).
Pravost a stáří dokladů
Všechny doklady, které zadavatel žádá předložit podepsané ze strany účastníka, musí být
vždy podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Pokud podepisuje
osoba zplnomocněná jednat za účastníka, musí být k nabídce přiložena plná moc pro tuto
osobu, ze které bude patrný rozsah zplnomocnění. Plná moc musí být vždy podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně vyžádat doklady prokazující splnění kvalifikační
způsobilosti. Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění kvalifikační způsobilosti
nesmí být k poslednímu dni,
ke kterému je prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů a předkládají se v
prosté kopii.
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Účastník dále předloží:
 prohlášení o těchto skutečnostech (příloha č. 5 Výzvy):
o účastník není ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2, 3 zákona
o na zpracování nabídky se nepodílel žádný zaměstnanec zadavatele nebo
člen realizačního týmu zadavatele
o účastník neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001
Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o
ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou, přičemž k tomu může použít text, který tvoří
přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky.
 návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka –
Příloha č. 6 Výzvy
Variantní řešení
 zadavatel připouští variantní řešení nabídky
Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena
včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky
(Příloha č. 1 Výzvy) jako nedílná součást návrhu smlouvy.
V případě rozporu ceny uvedené v Návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky je rozhodující
cena uvedena v návrhu smlouvy.
Účastníkem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré
náklady nutné pro plnění zakázky. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a
účastník je vázán nabídkovou cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou
cenu je možno překročit pouze z důvodu změny zákona o DPH s dopadem na nabídkovou
cenu.
Účastník je povinen ocenit veškeré položky uvedené v položkovém rozpočtu. Neocenění
jakékoliv položky, „rozpuštění“ ceny některé položky do jiných položek nebo uvedení slevy
bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení. Vyjma
ocenění jednotlivých položek Soupisu prací, není účastník oprávněn soupis prací měnit,
přidat, nebo odebrat z něj jakoukoli položku.

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí 1. 2. 2019 ve 12:00 hod.
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem
přijaty.
Podání nabídky v elektronické podobě
Zadavatel přijme nabídky podané elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, kdy předmětná veřejná zakázka je dostupná na URL adrese
https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_454.html.
Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti dle čl. 11. V případě osoby oprávněné za
účastníka jednat, musí být její plná moc součástí nabídky.
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Zadavatel upozorňuje na způsob podepisování:
V případě podání nabídky v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK
nemusí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem.
Uznávaným elektronickým podpisem nemusí být opatřen ani návrh smlouvy. Postačí
podpis prostý.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávacích
podmínek:
Zjistí-li účastník nejasnosti v zadávacích podmínkách vč. nejasností v položkovém rozpočtu
nebo projektové dokumentaci, může po zadavateli požadovat vysvětlení a to pomocí
emailu:
fikejs@zstgm-ck.cz nebo telefonicky na tel. čísle: 380 714 204. Vysvětlení může zadavatel
poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci. Dodatečné
informace uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu k podání nabídky a
zašle je současně všem účastníkům a zájemcům o zadávací dokumentaci.
Provede-li zadavatel prostřednictvím dodatečných informací úpravy zadávacích podmínek,
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to dle povahy provedené úpravy. V
případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků,
prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro
podání nabídek.
Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů
k prokázání kvalifikace:
 krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky)
 obsah nabídky
 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 2 a
příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky)
 seznam referenčních zakázek ke splnění technických kvalifikačních předpokladů
(příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)
 čestné prohlášení dle přílohy č. 5 Výzvy k podání nabídky
 návrh smlouvy – doplněný a podepsaný (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky –
text přiložený k výzvě o podání nabídky je jednotný a závazný pro všechny
účastníky, v návrhu smlouvy musí být doplněna nabídková cena, návrh smlouvy
musí být podepsán účastníkem či osobou zmocněnou k takovému úkonu;
originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky
prohlášení zájemce o celkovém počtu listů nabídky
Hodnotící kritérium
 nejnižší cena bez DPH
Způsob hodnocení nabídek: vyhrává nabídka s nejnižší cenou bez DPH
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Posouzení a hodnocení nabídek
Otevírání obálek je neveřejné. Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je
zadavatelem stanoven den předání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání na
příslušném poštovním úřadě!
Obálky s nabídkami budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.
Obálky s nabídkami doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou
otevřeny a budou založeny jako součást dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel
bezodkladně vyrozumí účastníka o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po skončení
lhůty.
Obsahově nekompletní nabídky, které neodpovídají soutěžním, resp. zadávacím
podmínkám, budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení, o čemž zadavatel
bezodkladně písemně vyrozumí účastníka.
Kvalifikaci nesplňuje účastník, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu
stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů
požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně vyžádat doklady k doplnění nabídky a vyzvat
účastníka k vysvětlení nabídky ve smyslu § 46 zákona.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a odešle oznámení o výběru všem
dotčeným účastníkům do 15 pracovních dnů po svém rozhodnutí. Účastník, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy o
dodávce, nejvíce však dalších 30 dnů.
Předané nabídky zůstanou archivovány u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení
soutěže, vyřazené nabídky se účastníkům nevrací.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací
při dodržení základních zásad dle § 6 zákona,
 neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků
 zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
 vyloučit účastníka výběrového řízení z důvodů uvedených v § 48 zákona
Pokud zadavatel ve výzvě uvádí odkazy na konkrétní ustanovení zákona, bude postupovat
přiměřeně dle takových ustanovení.
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Přílohy:
č. 1 Krycí list nabídky
č. 2 Čestné prohlášení o základní způsobilosti za společnost
č. 3 Čestné prohlášení o základní způsobilosti za členy statut. orgánu
č. 4 Seznam referenčních zakázek
č. 5 Čestné prohlášení o některých skutečnostech
č. 6 Návrh smlouvy
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PŘÍLOHA č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název
veřejné
zakázky:
1. Základní identifikační údaje
1.1. Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
Kontaktní
osoba:
Tel./fax:
E-mail:
1.2. Účastník
Název:
Sídlo/místo
podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba
oprávněná
jednat
za účastníka:
Kontaktní
osoba:
Tel./fax:
E-mail:
2. Nabídková cena v Kč
DPH
DPH
Cena
bez
(snížená (základní
DPH
sazba)
sazba)
Cena celkem
4. Oprávněná osoba za účastníka jednat
Podpis
oprávněné
osoby
Titul, jméno,
příjmení
Funkce

Cena celkem vč. DPH
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Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník tímto ve smyslu § 74 zákona čestně prohlašuje, že:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží.
Trestným činem se rozumí:
a. spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti
na organizované zločinecké skupině
b. obchodování s lidmi
c. proti majetku
1. podvod
2. úvěrový podvod
3. dotační podvod
4. podílnictví
5. podílnictví z nedbalosti
6. legalizace výnosů z trestné činnosti
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
d. hospodářský
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
4. pletichy při veřejné dražbě
5. poškození finančních zájmů Evropské unie
e. obecně nebezpečný
f. proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
g. proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle
právního předpisu země sídla dodavatele
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Účastník dále prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku a
dále výslovně prohlašuje, že v tomto výběrovém řízení podává pouze jednu nabídku, nemá
postavení subdodavatele, jehož prostřednictvím by jiný účastník prokazoval splnění
kvalifikačních předpokladů a v tomtéž řízení nepodává společnou nabídku.
V ………………………………………………….. dne……………………………
Za účastníka:
Jméno, příjmení, funkce, podpis ………………………………………………………………………………..
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Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve smyslu § 74 zákona*

Já níže podepsaný ………………………………………………………..tímto čestně prohlašuji, že
jsem:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka k zahlazeným odsouzením se
nepřihlíží. Trestným činem se rozumí:
a. spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti
na organizované zločinecké skupině,
b. obchodování s lidmi
c. proti majetku
1. podvod
2. úvěrový podvod
3. dotační podvod
4. podílnictví
5. podílnictví z nedbalosti
6. legalizace výnosů z trestné činnosti
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
d. hospodářský
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
4. pletichy při veřejné dražbě
5. poškození finančních zájmů Evropské unie
e. obecně nebezpečný
f. proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
g. proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby
2. trestné činy úředních osob
3. úplatkářství
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

______________________________________________________________________
*Je-li účastníkem právnická osoba, podepisuje každý člen statutárního orgánu právnické
osoby. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, podepisuje tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu právnické osoby, osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka. Účastní-li se pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, podepisuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u pobočky
závodu české právnické osoby podepisují osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí
pobočky závodu.

V ……………………………………………………………………………….dne …………….
Jména, příjmení, funkce, podpis ………………………………………………………………………………..
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Příloha č. 4

Seznam referenčních zakázek

Přehled požadovaného počtu dodávek a prací stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění
veřejné zakázky
poř. Název referenční
č.
zakázky, místo
plnění

Popis

Doba
plnění

Celková cena
prováděných
dodávek a prací
(Kč vč. DPH)

Objednatel
(název/jméno, příjmení,
sídlo/bydliště / místo
podnikání, IČ, kontaktní
údaje - tel., fax, email
apod.)

1.

2.

3.
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Příloha č. 5
Čestné prohlášení o některých skutečnostech
Za účastníka (jméno, příjmení, místo podnikání, IČ / obchodní jméno, sídlo, IČ):
....................................................................................................................................
............
tímto čestně prohlašuji, že:
 účastník není ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2, 3 zákona na zpracování
nabídky se nepodílel žádný zaměstnanec zadavatele nebo člen realizačního týmu
zadavatele;
 účastník neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o
ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou
veřejnou zakázkou.
V ..................................................................... dne ....................................
Jméno, příjmení, funkce (čitelně): ........................................................................
Podpis: ....................................
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Příloha č. 6
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výběrového řízení č. 2018-05-2
„Dodávka elektrického konvektomatu a elektrického kotle “
(dále jen „smlouva“)
mezi
ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov, T. G. Masaryka 213
Se sídlem:
T. G. Masaryka 213, 381 01 Český Krumlov
IČ:
00583693
DIČ:
ID datové schránky: 3bgsvnv
zastoupen/a:
Mgr. Josefem Haláčkem, ředitelem školy
Bankovní spojení:
ČSOB Český Krumlov
Číslo účtu:
199750625/0300
Pověřený pracovník: Mgr. Adam Fikejs
Telefon:
+420 380 714 204
E-mail:
fikejs@zstgm-ck.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, spisová značka Pr 752 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

(dále jen „objednatel“)
a
……………………………………….
Se sídlem:
………………………………………………
Zastoupený(á):
………………………………………………
osoba oprávněná jednat ve věcech této kupní smlouvy:
…………………………………….
IČ:……………………………………
DIČ: …………………………………….
ID datové schránky: ………………………………….
Bankovní spojení: …………………………………….
Číslo účtu: ……………………………………
Telefon: ………………………………
Fax: ………………………………………….
E-mail:…………………………………………….

(dále jen „dodavatel“)
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I.
Předmět plnění
2. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka zboží, které je blíže specifikováno
předmětem plnění v příloze č. 1 této smlouvy. Dodání předmětu plnění zahrnuje
úplnou a bezvadnou dodávku, včetně dopravy do místa plnění, instalace a
úplné uvedení do provozu. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a
zaplatit sjednanou cenu podle článku II. 1. této smlouvy.
II.
Kupní cena
1. Celková kupní cena za předmět plnění:
bez DPH

s DPH

DPH:

Cena celkem:
2. Kupní ceny za jednotlivé položky předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou (nepřekročitelnou), kterou lze měnit
pouze v případě změny zákonné sazby DPH nebo změny povinné osoby k dani
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

III.
Doba a místo plnění, dodací podmínky
1. Místo plnění: sídlo objednatele
2. Termín plnění: dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění objednateli
nejpozději do 18. 2. 2019
3. Dodávka předmětu plnění bude považována za dodanou jejím převzetím
objednatelem a podpisem dodacích listů zástupci obou smluvních stran v místě
plnění.
Jedno
vyhotovení
dodacích
listů
zůstane
objednateli
a druhé vyhotovení bude předáno dodavateli.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění, jakmile je mu předáno
po potvrzení dodacího listu.
IV.
Platební podmínky

1. Platba za uskutečněnou kompletní dodávku předmětu plnění bude provedena

bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu (dále jen
„faktury“) vystavené dodavatelem a dodané objednateli po převzetí předmětu
plnění podle článku III. 3. této smlouvy. Přílohou faktury bude zástupci obou
stran podepsaný dodací list potvrzující, že předmět plnění byl dodán objednateli
v požadovaném množství a kvalitě.
2. Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu
předmětu plnění včetně DPH.
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3. V případě přenesené daňové povinnosti (osobou povinnou k dani ve smyslu

4.
5.
6.

7.
8.

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, je objednatel) vystaví dodavatel fakturu pouze na
cenu bez DPH. Dodavatel tuto skutečnost vyznačí na faktuře.
Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného
doručení objednateli na adresu zákazníka.
Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit dodavateli
bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou
nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného
dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh předmětu plnění než
dohodnutý v této smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to
s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě vrácení faktury
fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti
běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury
objednateli.
Platba bude realizována v Kč na základě předložené faktury.
Zálohové platby objednatel neposkytuje.
V.
Vady

1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v množství, druhu a jakosti dle

2.
3.

4.

5.

zadávací dokumentace veřejné zakázky a této smlouvy včetně podmínek pro
přepravu do místa dodání. Objednatel je povinen dodaný předmět plnění
převzít a zaplatit kupní cenu.
Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v článku V. 1. této smlouvy, jedná
se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu předmětu
plnění. Objednatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
Zjistí-li objednatel vady týkající se jakosti dodaného předmětu plnění již při
dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od této smlouvy odstoupit.
To platí i při dodání jiného druhu předmětu plnění. Odstoupení od této smlouvy
bezodkladně objednatel písemně oznámí dodavateli.
Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu plnění, které objednatel zjistí
až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději
do 30 kalendářních dnů od oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady
bezúplatně dodáním náhradního předmětu plnění v požadovaném množství a
jakosti. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li objednatel svého
práva na odstoupení od této smlouvy podle článku V. 3. této smlouvy.
Dodáním náhradního předmětu plnění podle článku V. 4. této smlouvy není
dotčena odpovědnost dodavatele za případnou škodu.
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VI.
Záruční podmínky

1. Na dodávku je dodavatelem poskytnuta záruka za jakost, která zaručuje, že

předmět plnění bude odpovídat požadované technické specifikaci a bude
prosté vad po dobu 36 měsíců. Doba záruky počíná běžet ode dne dodávky
předmětu plnění podle článku III. 3. této smlouvy.
VII.
Sankce

1.

2.

3.

4.
5.

Dodavatel je oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení
za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně
fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce
je omezena maximálně do výše ceny plnění za předmět plnění bez DPH podle
článku II. 1. této smlouvy.
Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu
za nedodržení termínu dodání předmětu plnění dle této smlouvy,
a to ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. Výše sankce
je omezena maximálně do výše ceny plnění za předmět plnění bez DPH podle
článku II. 1. této smlouvy.
Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu
za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to
ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. Výše sankce
je omezena maximálně do výše ceny plnění za předmět plnění bez DPH podle
článku II. 1. této smlouvy.
Úrok z prodlení je splatný do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
Smluvní pokuta podle článku VII. 2. a VII. 3. této smlouvy je splatná
do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany
uvedený v písemné výzvě.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany
na náhradu škody.
VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek
dodavatele vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.
IX.
Řešení sporů
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
3. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.
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X.
Odpovědnost za škody
1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy
v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským
zákoníkem.
XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými

dodatky odsouhlasenými oprávněnými osobami obou smluvních stran, které se
stanou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah
založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni,
ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1
dodavatel.

V Českém Krumlově, dne …………………

..…………………………………….
Mgr. Josef Haláček – ředitel

V ……………………………, dne……………

……………………………………………
dodavatel
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Příloha č. 1 Předmět plnění a cenová kalkulace
Elektrický konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1
 rozmezí teplot 30-300°C
 funkce horký vzduch, pára, kombinace
 přednastavené programy a manuální režim
 funkce automatické předehřívání
 funkce automatické zchlazení
 komora z nerez oceli AISI 304 se zaoblenými rohy
 funkce okamžitého zastavení ventilátoru při otevření dveří
 nízkoteplotní tepelná úprava 30°C, funkce kynutí
 výškově nastavitelné nohy
 tepelná úprava delta T
 LED osvětlení vnitřní komory uložené ve dveřích
 dveře s dvojitým sklem, odvětrávané a odmontovatelné
 funkce udržovací skříně
 systém HACCP
 kombinovaný vývin páry pomocí přímého vstřikování a bojleru
 objem bojleru 0,4 litru
 topné články bojleru zvenčí bojleru
 spotřeba energie bojleru max. 2,5 kW
 plně automatický proces automatického odstraňování vodního kamene u bojleru
během cyklu mytí
 systém automatického nastavení kvality a nasycenosti páry podle zvolené metody
vaření – funkce suché páry a funkce vlhké páry
 systém upravující hydrataci páry
 systém kontroly vlhkosti uvnitř konvektomatu
 systém neustále hlídající situaci uvnitř komory a upravující vlhkost na požadovanou
hodnotu
 efektivní ventilační systém s nastavitelnou šestistupňovou rychlostí ventilátoru
 reverzní otáčení ventilátoru
 USB port pro nahrávání receptů a aktualizaci
 dotykový 9“ barevný displej s možností nahrávání a programování rozdílných fází
vaření v procesu přípravy potravin
 možnost uložení programů s min. 9 rozdílnými kroky s nastavením, které se
objevují na displeji
 možnost měnit, přidávat nebo upravovat recepty dle vlastní potřeby
 přednastavené české recepty, ovládání v českém jazyce
 program sjednoceného dokončení pokrmů
 program zásuvů s řízením tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
 vpichovací sonda jádra
 ruční navíjecí sprcha
 automatické mytí
 možnost použití tekutých detergentů nebo tablet dle volby
 rozměry max. šířka 1000 mm
 rozměry max. hloubka 840 mm
 rozměry max. výška 1850 mm
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příkon max. 33,8 kW
2x zavážecí vozík pro 20x GN 1/1
20x GN 1/1-40 smaltovaných
20x GN 1/1-65 smaltovaných
automatický změkčovač vody s připojením na šroubení 3/4“ s vnitřním závitem,
s nerezovou vnitřní nádobou, s elektromagnetickou řídící jednotkou umožňující
regenerovat každý den v týdnu pomocí tabletové soli a s bypass ventilem
umožňující regeneraci za provozu, s průtokem min. 800 l za hod.
doprava, instalace, uvedení do provozu
odvoz stávajícího a jeho likvidace
odborné zaškolení kuchařem v délce 8 hodin po zapojení a dále měsíc od prvního
zaškolení kuchařem
bezplatné zapůjčení náhradního stroje po dobu opravy delší než 3 dny
servis do 24 hodin (tzn. Dodání náhradního dílu do 24 hodin od zjištění závady
technikem)
termín dodání uvedení do provozu do 18. 2 .2019, záruka 36 měsíců
roční revize spotřebiče

Elektrický kotel 150 l
 - nepřímý ohřev
 - objem 150 l, využitelný objem min 134 l
 - vnitřní průměr nádoby min 600 mm a výška min 540 mm
 - plášť z AISI 304 nerez oceli
 - nosný rám z AISI 430
 - dno vany z AISI 316
 - bezpečnostní tlaková armatura
 - výpustný kónický ventil rozebíratelný bez použití nářadí pro čištění
 - poloautomatické dopouštění duplikátoru
 - automatická regulace tlaku páry
 - možnost volit plný nebo poloviční výkon topných těles
 - baterie na teplou i studenou vodu
 - rozměry max. šířka 800 mm
 - rozměry max. hloubka 900 mm
 - rozměry max. výška 900 mm
 - příkon max. 16 kW
 - doprava, instalace, uvedení do provozu
 - odvoz stávajícího a jeho likvidace
 - odborné zaškolení kuchařem v délce 8 hodin
 - servis 24 hodin (tzn. Dodání náhradního dílu do 24 hodin od zjištění závady
technikem)
 - záruka 36 měsíců
 - skladem
 - roční revize spotřebiče
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bez DPH

s DPH

DPH:

Cena celkem:
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