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Zadávací dokumentace 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

„ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž 

konvektomatu“ 

 

1 Identifikační údaje veřejného zadavatele 

 
Název:  Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, příspěvková organizace 

Sídlo: Na Valtické 31 A, 691 41 Břeclav  

IČ:  63434474 

Zastoupená: Mgr. Dagmar Krystíková 

 

2 Informace o druhu a předmětu Veřejné zakázky 

Druh veřejné zakázky:  Dodávka 

Předpokládaná hodnota: 247.500,- Kč bez DPH 

Název veřejné zakázky:  „ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu“ 

Termín dodání:  ihned po podepsání smlouvy 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky jako maximální přípustnou 
nabídkovou cenu veřejné zakázky, která je zároveň stanovena jako nepřekročitelná. Veškeré 
vyšší nabídky budou vyřazeny pro nesplnění podmínek výběrového řízení a tyto nabídky nebudou 
předmětem dalšího hodnocení. 

3 Vymezení předmětu veřejné zakázky 

3.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění elektrického konvektomatu do kuchyně 

Základní školy Břeclav, Na Valtické. Technická specifikace je uvedena v příloze. 
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3.2 Počet kusů:  1 kus  
3.3 Součástí předmětu je dodání na adresu zadavatele a zprovoznění a proškolení zaměstnanců. 

Uživatelská příručka bude v češtině. 
3.4 Uchazeč vyhotoví návrh smlouvy. Smlouva musí obsahovat: 

3.4.1 Předmět smlouvy 
3.4.2 Smluvní pokuty  
3.4.3 Zahájení opravy, servisu do 24 hodin od nahlášení závady 
3.4.4 Záruční dobu minimálně 36 měsíců 

3.4.5 Smlouva bude dále obsahovat tato ujednání: 
a) Tato smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve 

smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

b) Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím 

plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.  

  

4 Prohlídka 

Prohlídka je organizována dne 17.ledna 2017 na sekretariátu školy v 8.00hod.  

Tel. kontakt 519 334 211 

 

5 Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. 

Zadávací lhůta je v délce 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem skončení lhůty pro podání 
nabídek. 
 
 

6 Lhůta a místo pro podání nabídky 

 

 Lhůta pro podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace končí dne 23.ledna.2017 
v 14.00hod 

 V této lhůtě je nutné doručit nabídky na adresu: Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 
A, příspěvková organizace, Na Valtické 31 A, 691 41 Břeclav a to v pracovních dnech Po – 
Pá 8:00 – 14:00. 

 Obálky s nabídkami doručené ve lhůtě pro podání nabídek budou otevřeny dne 
23.ledna.2017 v 14.00hod. Nabídky budou otevírány v tomtéž pořadí, v jakém byly 
zadavateli doručeny. 

 
 

7 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny   

1) Nabídka bude v českém jazyce nebo úředně ověřený překlad všech dokumentů 
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2) Uchazeč podá jednu nabídku 
3) Krycí list a Smlouva bude podepsaná oprávněnou osobou 
4) Cena bude uvedená v Kč v členění: cena celkem bez DPH, výše DPH (v % i Kč), cena 

celkem včetně DPH 
5) Cena bude obsahovat veškeré náklady nutné k řádné a úplné dodávce včetně zprovoznění 

díla v místě plnění  
6) Cena nabídky bude uvedena za dodávku celého souboru dílů a součástí včetně dopravy 
7) Nabídková cena je stanovena jako neměnná a nejvýše přípustná 
8) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 
9) Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně 

v uzavřené obálce označené:  

 

„Veřejná zakázka: „ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu“  a  

„Neotevírat“. 

 

Na obálce musí být uveden název a adresa uchazeče.  

 

Nabídka musí obsahovat: 
a) vyplněný formulář Krycí list nabídky 
b) návrh smlouvy o dílo - návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou 

jednat za nebo jménem uchazeče. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve 
smyslu zákona, uchazeč bude v takovém případě vyloučen z účasti ve výběrovém řízení 
pro nesplnění podmínek zadání. 

c) doklad prokazující splnění základní způsobilost (čestné prohlášení) 
d) doklady prokazující splnění profesních způsobilost (výpis z obchodního rejstříku, výpis 

z živnostenského rejstříku, platná licence); Postačuje kopie.  
e) doklady prokazující splnění technická kvalifikace  

a. reference - minimálně 3 zakázek obdobného charakteru (viz bod 3 vymezení 
předmětu) s obdobným rozsahem za poslední 3 roky 

 
 
 
 

8 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace (způsobilosti) 

Prokázání splnění kvalifikace podle dále uvedených požadavků zadavatele je předpokladem 

uzavření smlouvy.  

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace (způsobilosti).  
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9 Údaje o hodnotících kritériích 

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky jediné hodnotící kritérium, kterým je nejnižší 
cenová nabídka v Kč bez DPH. 

10 Platební podmínky 

Zadavatel neposkytuje zálohu. 

Fakturace proběhne jednorázově po předání zboží na základě předávacího protokolu, splatnost 
faktury 21 dnů.  
Budou blíže specifikovány v kupní smlouvě. 
 
 
 

11 Dodatečné informace 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je zájemce povinen doručit kontaktní 

osobě: TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o., Na řádku 514/1, 690 02, Břeclav, v písemné podobě 

(e-mailem, poštou), přičemž písemná žádost musí být doručena minimálně 4 pracovní dny před 

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené 

telefonicky. 

 

 

12 Další podmínky zadavatele 

1. Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze uplatnit 
postupy uvedené v zákoně č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů neboť na ni  
v souladu s ustanovením § 31 zákona uplatňuje obecnou výjimku z působnosti zákona. Pokud 
jsou proto v těchto zadávacích podmínkách a ostatních dokumentech zadavatele použity pojmy 
shodné s pojmy zákona, nelze z takové skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový pojem 
zákon uplatňován. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit podmínky zadávacího 
řízení. V takovém případě budou uchazeči písemně informováni a bude přiměřeně prodloužena 
lhůta pro podání nabídek. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě s výjimkou ustanovení, které byly předmětem 
hodnocení. 

4. Pokud existují výjimky z poskytnuté záruky na některé díly zařízení, uchazeč tyto uvede ve své 
nabídce a smlouvě a rovněž uvede jejich délku záruky. 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu a 
zrušit výběrové řízení. 

6. Zadavatel nehradí náklady na vypracování nabídek uchazečů o zakázku. 
7. Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 

jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zněni). 

8. Uchazeč podáním  nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel zveřejni smlouvu (včetně 
případných dodatků) s vybraným dodavatelem na svém profilu zadavatele a v registru smluv. 

9. Zadavatel nebude nabídky uchazečům vracet. 
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PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Já, níže podepsaný ………………………………………………………………………………………………. 
[uchazeč vyplní jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné učinit za dodavatele toto čestné prohlášení] 

Za dodavatele ……………………………………………………………………………………………………… 

[uchazeč vyplní obchodní jméno, sídlo/místo podnikání uchazeče] 

jakožto uchazeče o veřejnou zakázku „ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu“ 

prokazuji splnění kvalifikačních kritérií dle zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“) tímto způsobem: 

Čestné prohlášení 

Tímto prohlašujeme, že splňujeme základní způsobilost k účasti ve výše uvedené zakázce, tedy 

nejsme dodavatel, který  

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má 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) je v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 
(Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., 
o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění 
zákona České národní rady č. 586//1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v 
obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Jsme-li právnickou osobou, splňuje podmínku podle písm. a) tato právnická osoba a zároveň každý člen 

statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje podmínku 

podle písm. a): 

 tato právnická osoba, 
 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Jsme-li pobočkou závodu 

 zahraniční právnické osoby, splňuje podmínku podle písm. a) tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu, 

 české právnické osoby, splňují podmínku podle písm. a) osoby uvedené v předchozím odstavci 
a vedoucí pobočky závodu.  

V ………………………dne …………………… 

……………………………………………………. 

                                       Jméno a podpis osoby oprávněné učinit za uchazeče toto čestné prohlášení 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY   
   

„ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu“ 

 

UCHAZEČ 
(obchodní firma nebo název)   

 

                                               
Sídlo 
(celá adresa včetně PSČ) 

 

 

 

Oprávněný zástupce  
(č. telefonu) 

 

 

Kontaktní osoba     (telefon, 
e-mail)   

 

 

Právní forma 

 

 

 

Identifikační číslo 

 

 

 

Daňové identifikační číslo 

 

 

 
Celková nabídková  cena bez  
DPH  (včetně příslušenství)                                            

Kč 

DPH  
% 

Kč 

Celková nabídková cena 
včetně DPH 

 

Záruční doba 
 

 

 
  Uchazeč svým podpisem čestně prohlašuje, že nabízené zboží odpovídá požadované specifikaci v příloze č.1 a odpovídá 
všem platným normám a vyhláškám 
 

V……………………...., dne …………………….. 
   
 
                                                                        
            ………........…......................................……………………. 

                                                   razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 
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TECHNICKÁ KVALIFIKACE 

 
„ZŠ Břeclav, Na Valtické - dodávka a montáž konvektomatu“ 

 
Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace, kterou splní uchazeč, který předloží seznam minimálně tří zakázek 

obdobného charakteru a s obdobným rozsahem. U každé zakázky bude uvedena doba plnění, hodnota zakázky bez DPH, 
kontaktní osoba, telefon a email.   

 

 

Zakázka Doba plnění 

Hodnota 

zakázky bez 

DPH 

Kontakt na objednatele 

    

    

    

 
 
 
 
 

V……………………...., dne …………………….. 
 
 
                                                                          
            ………........…......................................……………………. 

                                                   razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 

 


