Základní škola a Mateřská škola
Lišov
vedoucí školní jídelny

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle organizační směrnice č. I/21 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Název veřejné zakázky:

NÁKUP KOTLE DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
Zadavatel veřejné zakázky:
Základní škola a Mateřská škola Lišov, Nová 611, 37372 Lišov
IČO: 75000369, DIČ: CZ75000369
Zastoupená: ředitelem školy Mgr. Petrem Ročňákem
Kontaktní osoba: Pavlína Nymsová (tel. 387994489)

Předmět zakázky/Vymezení plnění zakázky/
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 1 ks elektrického kotle. Minimální
objem kotle je 200 litrů.
Varný kotel dvouplášťový - s duplikátorem
Obdélníkový, nebo kruhový půdorys kotle, max. el.příkon 400V/32kW
Dno varné nádoby z nerezového materiálu AISI 316, odolné solím, plášť a stěny jsou
zhotoveny z nerezového materiálu AISI 304
Vypouštěcí ventil kotle 2”
Napouštěcí vodovodní baterie součástí,
Analogový ukazatel provozních hodnot tlaku
Kontrolní ventily pro stanovení hladiny v duplikátoru
Konstrukce kotle je vyrobena z nerezové oceli
Stavitelné nohy z nerezové oceli
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Součástí dodávky bude demontáž a likvidace stávajícího kotle, montáž a el.revizní zpráva
připojení nového.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Kvalifikaci podle § 50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách splní dodavatel, který
prokáže splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53
Splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč o zakázku formou
čestného prohlášení.
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 prokáže uchazeč předložením
-

prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90-ti dnů, pokud je v něm zapsán

-

dokladu o příslušném oprávnění k podnikání

Místo a způsob pro podání nabídek
Obálky s nabídkami uchazečů jsou přijímány výhradně v sekretariátu školy v sídle
organizace. U došlých nabídek se provede na obálku záznam o datu a čase doručení.
Nabídky budou doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a
nápisem: „NABÍDKA – kotel – NEOTVÍRAT.“

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta končí: 11. 2. 2016/12,00 hod.
Otevírání obálek: 12. 2. 2016/10,00 hod.
Vyhodnocení: 12. 2. 2016/11,00 hod.

Platební podmínky
Konečnou fakturou po předání díla.
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Kritérium pro hodnocení veřejné zakázky
Nejnižší nabídková cena 100%

Reference
Uchazeč předloží minimálně 3 reference na zakázku obdobného charakteru

Výhrady zadavatele
-

zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodů a nevrátit žádnému
z uchazečů podanou nabídku

-

zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky

-

zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit
zadání výzvy

-

zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu

-

zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace deklarované uchazeči v nabídce

-

zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění zakázky

-

zadavatel variantní řešení nepřipouští

Návrh smlouvy o dílo, vyplněný a podepsaný uchazečem, bude součástí
nabídky.
Ostatní podmínky a požadavky
Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.
V Lišově 2.2.2016
Číslo jednací 67/2016
Mgr. Petr Ročňák
Příloha:
-

ředitel školy

Čestné prohlášení
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