Mateřská škola Děčín II., příspěvková organizace, jako zadavatel vyhlašuje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„1/2018/Dodávka vybavení kuchyně školní jídelny“
PODMÍNKYREALIZACEZAKÁZKY
Informace o zadavateli
Název
Sídlo
Zastoupena
IČ 72744201
DIC

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
Liliová 277/1, 405 02 Děčín II
Bc. Helenou Králíčkovou
Není plátce

1. Základní informace
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://zakazky.mmdecin.cz/.

2. Plnění zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňského vybavení, zaškolení
obsluhy, specifikace uvedena v příloze č. 1. Demontáž a odvoz stávajícího vybavení. A předání
dokumentace ke zboží v českém jazyce, servis v záruční době v místě plnění.

3. Dodací lhůta:
Termín dodání a zprovoznění pánve, univerzálního stroje i obou sporáků je nejpozději do 14
dnů, od uzavření smlouvy

4. Kvalifikace uchazeče:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel tak, že předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni konce lhůty pro podání nabídek starší 90
kalendářních dnů. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů budou předloženy v
prosté kopii.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 430 000 Kč bez DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné
splnění veřejné zakázky) uchazeče včetně nákladů na dopravu a administraci.

6. Hodnotící kritéria:
Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, za celý předmět
veřejné zakázky.
O výsledku VŘ budou všichni uchazeči vyrozuměni prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.
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7. Nabídková cena:
Na úvodním listu cenové nabídky bude uvedena celková cena - bez DPH, DPH a vč. DPH.
Lze použít krycí list, který je přílohou těchto zadávacích podmínek.

8. Platební a obchodní podmínky
Součástí nabídky bude podepsaný návrh kupní smlouvy, který je přílohou zadávacích podmínek.
Do dané kupní smlouvy uchazeč doplní pouze identifikační údaje prodávajícího a cenu díla.
Kupní smlouva bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Po řádném ukončení předmětu plnění veřejné zakázky bude uchazečem vystaven daňový
doklad, který musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 28 zákona č.
235/2004 Sb.
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh nabídkové ceny uvedené uchazečem v
předložené nabídce.
Splatnost daňového dokladu bude 14 dní.
Zadavatel nebude uchazeči poskytovat zálohy před zahájením plnění.

9. Ostatní podmínky zadání:
Případné nejasnosti je nutno si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost
nebo mylné chápání ustanovení údajů neopravňují zhotovitele požadovat dodatečnou úhradu
nákladů nebo změnu nabídkové ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před
odevzdáním nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně zrušit výběrové řízení bez
udání důvodů. Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. Zadavatel si také
vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit se zadávací
dokumentací a v případě pochybností využít oprávnění požadovat po zadavateli dodatečné
informace k zadávací dokumentaci.
Informace o možnostech vyžádat si informace k zakázce:
Lhůta pro vyžádání dodatečných informací
Telefonicky, nejpozději do 01.06.2018
Kontaktní osoba: Bc.Králíčková Helena tel. 775 869 215
Prohlídka místa plnění - dle dohody.
Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným
způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci – elektronicky, prostřednictvím profilu
zadavatele https://zakazky.mmdecin.cz/.
Všechny stupně výběrového řízení včetně podepsané smlouvy o dílo mohou být zveřejněny.

10. Prohlášení uchazeče:
Uchazeč o zakázku do nabídky doloží podepsané čestné prohlášení, že plně respektuje tyto
zadávací podmínky zadavatele.
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11. Podání nabídek
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené
podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma
podání nabídek se nepřipouští.
Zpracované nabídky podejte osobně nebo zašlete poštou v zalepené obálce s nápisem –
„NEOTVÍRAT – výběrové řízení Dodávka vybavení kuchyně školní jídelny „ do 05.06. 2018
2018 do 09:00 na adresu:
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace 405 02 Děčín
Bude obsahovat tyto náležitosti:
- Vyplněný krycí list nabídky
- Technická specifikace nabízeného produktu, včetně vizualizace
- Prostá kopie dokladu o oprávnění v podnikání / výpis z obchodního rejstříku, nebo
živnostenské oprávnění /
- Stručný seznam podobných realizovaných zakázek / recenze/
- Bez výhrad vyplněná smlouva o dílo
- Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 53 zákona 137/2006 sb.
v Děčíně dne: 18.05.2018
Bc. Helena Králíčková
………………………….
ředitelka organizace
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