Zadávací dokumentace
1. ZADAVATEL
1.1. Informace o zadavateli
Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov
1
44101, Podbořany, Pšov
IČO: 49123734
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: PhDr. Sáva Arabadžiev
Kontaktní osoba: Alena Müllingová
tel.: +420 778411313
email: Alas25@seznam.cz
2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
2.1. Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího řízení
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Typ veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

VÚ a SVP Pšov - vybavení kuchyně
Veřejná zakázka na dodávky
SMVS 133V112000129
Veřejná zakázka malého rozsahu
Otevřená výzva

Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy.
2.2. Předmět veřejné zakázky
Stručný popis předmětu VZ:
Nákup přístrojů do kuchyně – konvektomatu, myčky a elektrického sporáku.

Položky předmětu:
Název
položky

Kód
NIPEZ

Elektrický
konvektomat

39314000-6

Myčka

39314000-6

Elektrický
sporák
troubou

39711361-7

s

z Název
NIPEZ

z Kód z CPV

Průmyslové
kuchyňské
zařízení
Průmyslové
kuchyňské
zařízení
Elektrické
trouby

39314000-6

39314000-6

39711361-7

Název
CPV

z Množství

Průmyslové
kuchyňské
zařízení
Průmyslové
kuchyňské
zařízení
Elektrické
trouby

Měrná
jednotka

1

kus

1

kus

1

kus

Bližší specifikace předmětu VZ:
Název položky: Elektrický konvektomat
Stručný popis položky, včetně parametrů:


maximální rozměry v mm (+-100 mm): š 1000 x hl 810 x v do 800, příkon max. 11
kW/400 V,



tři základní provozní režimy: manuální provoz, provoz s přednastavenými provozními
režimy, provoz dle vlastních programů. V přednastavených režimech budou minimálně
tyto provozní režimy: maso, noční úpravy / vaření + pečení, drůbež, ryby, pečivo,
přílohy. V základních režimech budou minimálně tyto: pára 30 – 130 stupňů C, horký
vzduch 30 – 260 stupňů C, kombinace horký vzduch a pára 30 – 250 stupňů C,
udržování,



vybavení přístroje: hlavní vypínač, dveře varného prostoru s trojitým izolačním
zasklením a aretací polohy, sonda teploty jádra s min. 4 měřícími zónami
s automatickou korekcí chybného vpichu, bezpečnostní termostat přehřátí komory,
integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením, integrovaná funkce uzavření vody
a plynulého dávkování vody, integrovaná brzda ventilátoru pro bezpečnost obsluhy,
integrovaný odlučovač tuků pro odstranění čištění tukových filtrů, vnitřní halogenové
osvětlení odolné proti teplotním šokům, dotykové teploty maximálně 70 stupňů C při 3
hodinovém provozu s teplotou 260 stupňů C, možnost propojení se stolním PC,
tříúrovňové automatické mytí komory s individuálním přizpůsobením dle znečištění
komory, zavřený čistící cyklus zajišťující nižší spotřebu energie a vody, použití
speciálních kartuší uzavřených v ochranném voskovém filmu pro zamezení přímého
kontaktu uživatele s prostředkem a bez nutnosti dávkování.



dotykový displej v češtině, automatické rozpoznání vkládaného množství potravin a
přizpůsobení varného procesu, přesné vyčíslení spotřeby energie a vody po každé
tepelné úpravě, plnohodnotná funkce pece, režim udržování pro zajištění kvality
pokrmů až po servírování, možnost poloviční spotřeby energie, HACCP – mezipaměť
a výstup přes USB (za 30 denní období), automatický systém čištění a možnosti
nastavení čištění bez dohledu, automatická předvolba času spuštění přístroje, běh
ventilátoru nezávislý na topném tělese, možnost blokace přednastavených úprav proti
zneužití (přepsání, vymazání), při automatickém čištění spotřeba vody max. 35 litrů na
jeden cyklus, audiosignál pro ukončení varného procesu, snadno vyjímatelné a
vyměnitelné těsnění dveří, ovládání kliky dveří jednou rukou.

V ceně ke konvektomatu zadavatel požaduje zahrnout následující příslušenství:







originální instalační sadu,
filtr vstupní vody bez solné lázně s výsledkem filtrování alepsoň 150 micrS,
podstavec se vsuny pod nabízený typ konvektomatu,
kondenzační digestoř ke konvektomatu,
změkčovač vody automatický,
v případě čtyřleté záruky bude v ceně zahrnuto připojení k internetu (včetně
materiálu).

Zadavatel požaduje zároveň instalaci tohoto příslušenství tak, aby vše bylo funkční.
Název položky: Myčka
Stručný popis položky, včetně parametrů:


dvouplášťová, s odpadovým čerpadlem, koš univerzální, koš na talíře, koš na příbory,
s oběma dávkovači, hlučnost do 62 dB, termostatický systém oplachu +85 stupňů
Celsia, výkonné mycí čerpadlo (min. 261 l/min), rozměry (š x h x v) v mm cca 570 x
610 x 820 (+-100 mm). Napětí 230 V, mycí cyklus v sec: 60/120/180/480, spotřeba
vody 2,7 l (maximálně – úspora vody), rozměr koše v mm: 500 x 500, příkon mycího
čerpadla: 400 – 470 W, změkčovač vody.

Název položky: Elektrický sporák s troubou
Stručný popis položky, včetně parametrů:


4x plotna kulatá 3,5 kW, průměr plotýnky cca 300 mm, vnitřní termostatická ochrana
proti přehřátí, elektrická horkovzdušná trouba GN 1/1, příkon trouby 3,13 kW,
rozměry š x h x v (mm)cca -+100 mm: 800 x 900 x 900, hmotnost od 100 do 110 kg.

Záruční doba na všechny přístroje bude činit minimálně 24 měsíců.
Realizace dodávky přístrojů proběhne včetně logistiky (transport, nastěhování na místo instalace,
samotná instalace včetně přezkoušení, kalibrace a seřízení parametrů stanovených výrobcem,
elektro revize, zpracování revizní zprávy připojení) uvedení do provozu a zaškolení odpovědných
zaměstnanců (tři kuchařky + vedoucí stravování).
Cena bez DPH, stanovená v zadávacích podmínkách, je maximální a nepřekročitelná. Nabídky,
které tuto cenu překročí, budou vyřazeny.
2.3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Uveřejnění na stránkách http://vupsov.cz/: 7. 5. 2019
Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je: od 17. 5. 2019 do 25. 6. 2019
Místo plnění veřejné zakázky: Pšov 1
Nejpozdější termín předání kompletní zakázky bez vad včetně zaplacení je 25. 6. 2019.
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota VZ činí bez DPH: 413 200,-- CZK
4. KVALIFIKACE
4.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:
Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Trestným činem se rozumí
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy 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) tyto trestné činy hospodářské
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) trestné činy obecně nebezpečné,
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
g) tyto trestné činy 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.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo písemné čestné prohlášení
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek.
Způsob prokázání:
Potvrzení příslušného finančního úřadu nebo písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební
dani
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ:
Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění.
Způsob prokázání:
Písemné čestné prohlášení
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:
Dodavatel 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.
Způsob prokázání:
Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo písemné čestné prohlášení
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ:
Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání:
Předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 2 ZZVZ:
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm.
a) ZZVZ splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů
Základní kvalifikační předpoklad dle § 74 odst. 3 ZZVZ:
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby
uvedené v § 74 odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
Způsob prokázání:
Výpis z evidence Rejstříku trestů
4.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ: Výpis z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Způsob prokázání:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje.
Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Doklad o oprávnění k
podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy
takové oprávnění vyžadují.
Způsob prokázání:
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné
právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
4.3. Další požadavky na kvalifikaci
Za účelem prokázání kvalifikace dodavatel přednostně předloží doklady evidované v systému,
který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). Dodavatel může

vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. V
případě že dodavatel již předložil zadavateli doklady osvědčující
skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, není povinen
předkládat je opětovně. Tuto skutečnost dodavatel sdělí zadavateli. Dodavatel může prokázat
základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v
jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti, předložením výpisu z SKD. Certifikátem SCD může dodavatel prokázat
kvalifikační předpoklady pouze v rozsahu uvedeném v certifikátu SCD. Stejně jako výpisem z
SKD nebo certifikátem SCD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů.

4.4. Pravost dokladů
Dodavatel předkládá doklady o kvalifikaci v kopii. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1
požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. Pokud zadavatel vyžaduje
předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit
požadovaný doklad, může dodavatel předložit jiný rovnocenný
doklad. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace
uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném
členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
4.5. Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v
jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již
předložil v předchozím zadávacím řízení.
Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle § 122 odst. 1 ZZVZ, je povinen na výzvu zadavatele v souladu s § 86 odst. 3 a § 122 odst.
3 ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel
nemá k dispozici.
4.6. Kvalifikace poddodavatelů
4.6.1. Základní způsobilost poddodavatele
V případě, že bude nějaká část veřejné zakázky zadána poddodavateli, je povinností doložit do
nabídky dodavatele základní způsobilost poddodavatele dle článku 4.1. těchto zadávacích
podmínek.

4.6.2. Profesní způsobilost poddodavatele
V případě, že bude nějaká část veřejné zakázky zadána poddodavateli, je povinností doložit do
nabídky profesní způsobilost poddodavatele dle článku 4.2. těchto zadávacích podmínek.
4.7. Prokazování kvalifikačních předpokladů prostřednictvím SKD a SCD
Dodavatel může prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále
jen„SKD“) prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost
podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu z SKD prokazují splnění kritérií
profesní způsobilosti. Zadavatel přijme výpis z SKD, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis z SKD starší než 3 měsíce.
Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231
odst. 4 ZZVZ. Stejně jako výpis z SKD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které
pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu z SKD.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů
(dále jen „SCD“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je
kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD může dodavatel prokázat
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a
které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
4.8. Předložení dokladů
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává;
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad
o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen
čestným prohlášením.
Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, může dodavatel v nabídce nahradit
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
5. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
6. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky
vyjádřenou v CZK (koruna česká). Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady
nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky.
Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné
zakázky. Nabídková cena kritéria nabídková cena bude členěna jako cena bez DPH, výše DPH
včetně příslušné sazby DPH, nabídková cena s DPH.
7. HODNOCENÍ NABÍDEK
7.1. Kritéria hodnocení
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil jediným kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
7.2.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude probíhat následujícím způsobem: Zadavatel bude nabídky hodnotit dle
nabídkové ceny bez DPH. V případě, že budou podány nabídky se stejnou nabídkovou cenou bez
DPH, tak bude rozhodovat datum a čas podání nabídky.
8. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY
Návrh smlouvy je součástí zadávacích podmínek.
9. TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK
9.1. Lhůta a způsob pro podání nabídek
Nabídky musí být podány nejpozději do 17. 5. 2019 do 12:00:00 hod.
Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá
dodavatel.
Nabídka bude podána písemně v listinné podobě, v jazyce českém, v jednom vyhotovení.
Nabídka bude zaslána na adresu: Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov, Pšov 1, 441
01 Podbořany nebo osobně odevzdána na podatelně na téže adrese.
Nabídka (tj. všechny části nabídky) musí být podána v řádně zalepené obálce, označené slovem
„NEOTEVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky, na obálce musí být také uvedeny identifikační
údaje uchazeče (název, sídlo, IČO).
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídku je dodavatel povinen v souladu se zadávacími podmínkami. Dodavatel není oprávněn
podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem hodnocení nabídky, další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot v nabídce je důvodem pro
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že
dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídky, v jiné veličině či formě než
zadavatel požadoval.
10. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Otevírání nabídek nebude veřejné. Datum otevírání nabídek: 17. 5. 2019 od 13:00.
11. ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude mít zadavatel k dispozici
12. DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
12.1. Variantní řešení nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
.
12.2. Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně
přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není
povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3
pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ.
12.3. Zadavatel si vyhrazuje právo
•
•
•
•
•
•
•

změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty
pro podání nabídek;
kdykoli zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu;
vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení;
neuzavřít smlouvu s dodavatelem;
odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil;
rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele;
uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele;

Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k
tíži dodavatele.

Příloha č. 1- Vzor čestného prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních

předpokladů
Příloha č. 2- Vzor čestného prohlášení o poddodavatelích
Příloha č. 3- Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 1 ke kupní smlouvě – Specifikace předmětů smlouvy
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