Základní škola,
Ostrava–Poruba, Bulharská
1532, příspěvková organizace
 596962035  www.zsbulharska.cz
 skola@zsbulharska.cz

VÝZVA
více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky zadávané postupem dle
§ 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Název veřejné zakázky: Chladírenská technologie

I.
Zadavatel
Název: Základní škola, Ostrava–Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Sídlo: Bulharská 23/1532, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
Zastoupený: Ing. Alešem Kazický, ředitelem školy
IČO: 62348337
DIČ: CZ 62348337

II.
Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky dodávka chladírenské technologie pro školní kuchyni.
Předpokládaná cena zakázky je 150 000,- Kč bez DPH.
Předmět zakázky je podrobně rozepsán v příloze číslo 1. - Technická specifikace
Prohlídka místa plnění je doporučující.
Zadavatel umožňuje prohlídku na místě po telefonické domluvě s vedoucí školní kuchyně.

III.
Doba a místo plnění
Doba plnění:
zahájení:
předpoklad 13.7.2020
ukončení:
do 24.7.2020
V případě prodlení subjektu s plněním bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta
ve výši 0,05% z ceny plnění za každý započatý den prodlení.
Místo plnění:
Základní škola, Ostrava–Poruba, Bulharská 1532, příspěvkové organizace.

IV.
Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
1) Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:
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příslušným oprávněním k podnikání – kopií živnostenského listu, doloží
právnické i fyzické osoby
kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj subjekt zapsán
2) Vybraný uchazeč bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před
podpisem smlouvy.
-

V.
Cenová nabídka
1)
2)
3)
4)

Nabídková cena bude uvedena v české měně bez DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací dodávky.
Nabídková cena je smluvní.
Lhůta splatnosti faktury, která bude vystavena po řádném předání stavby, je do 30 dnů
od jejího prokazatelného doručení zadavateli.

VI.
Hodnocení nabídky
Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy a technické specifikace (příloha č.1),
budou posuzovány podle ekonomické výhodnosti - nejnižší nabídková cena.

VII.
Termín pro předložení nabídky, náležitosti nabídky
1) Nabídky musí být doručeny na podatelnu zadavatele nejpozději 17.6.2020 do 1000,
tj. na adresu:
Základní škola
Bulharská 23/1532
708 00 Ostrava Poruba
v zalepené obálce. V levém rohu obálky bude uvedeno:
Neotvírat
Výběrové řízení – chladírenská technologie.
2) Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik předání
nabídky považuje její fyzické převzetí na podatelně zadavatele.
3) Nabídka bude obsahovat kromě dokumentů uvedených v článku IV. této výzvy, návrh
smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou a položkový rozpočet.

VIII.
Další podmínky
1) Uchazeč v návrhu smlouvy uvede záruku, minimálně však v délce 24 měsíců.
IX.
Práva zadavatele
1) Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.
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2) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit před výběrem
nejvhodnější nabídky.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění textu výzvy do konce lhůty
k podání nabídek.
4) Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka
nebude předložena v souladu s výše uvedenými podmínkami výzvy.
5) Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek nebudou účastníkům vráceny.
6) Účastníkům o tuto veřejnou zakázku nenáleží žádná odměna za vypracování nabídek
ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení.
7) Zadavatel požaduje, aby navržená smlouva obsahovala následující ujednání:
a) Zhotovitel a objednatel berou na vědomí, že údaje ve smlouvě uvedené budou zveřejněny
dle zákona 340/2015 Sb., v platném znění. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

b) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné
způsobem umožňující dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v České
republice.
c) Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný
účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce
daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku
objednavatele uhradit cenu.

X.
Kontaktní osoba
1) Kateřina Pastorová, vedoucí školní kuchyně, tel. 596962034, jidelna@zsbulharska.cz

V Ostravě-Porubě 5. 6. 2020

Ing. Aleš Kazický
ředitel školy
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Příloha č. 1
Technická specifikace pro výzvu na dodávku chladírenské technologii
-

demontáž stávající staré technologie
potravinový chladicí box 1 - (šířka 1,2m x hloubka 2,6m x výška 2,5m)
- chlazení na teplotu v rozsahu 2 – 4°C
potravinový chladicí box 2 - (šířka 1,26m x hloubka 2,85m x výška 2)
- chlazení na teplotu v rozsahu 2 – 8°C
chlazení každého z chladicích boxů bude zajišťovat samostatný agregát, tak aby
případná porucha u jednoho boxu neovlivnila chlazení druhého
signalizace poruchy
montáž nové technologie
provedení provozních zkoušek
vystavení provozní knihy
likvidace a odvoz odpadu
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