
 

Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky, služby do 2 milionu Kč bez DPH 
 

„Dodávka a montáž varného plynového kotle do školní jídelny“ 
 

 

I. Zadavatel:  
Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace 

se sídlem A. Hrdličky 1638/1, 708 00 Ostrava-Poruba 

zastoupená Mgr. Hanou Kazimirskou, ředitelkou   

IČ:  70984794 

DIČ:  

Tel.:   596 946 014, 596 946 029, 725 548 021 

E-mail: jarmahdalova@seznam.cz,  

 

 

II. Předmět plnění: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro školní kuchyni zadavatele 

vymezeného dále v této Výzvě v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu a ve stanoveném 

termínu. Účelem veřejné zakázky je dodávka plynového varného kotle do školní jídelny, včetně 

dopravy, montáže, uvedení do provozu a zaškolení. 

 

Specifikace zadání – popis – technické parametry: 

 

Minimální technické požadavky na stroj: 

- Obsah min. 250 l 

- Příkon stroje cca 31 kW 

- Celonerezová konstrukce z potravinářské oceli 

- Dno a stěny kotle z nerezové oceli se zvýšenou odolností vůči soli a chemikáliím 

- Mokrá zóna pracovní desky kotle, zvyšující bezpečnost práce a hygienu provozu 

- Využitelný objem kotle 250 l s přesnou měrkou objemu na stěně kotle 

- Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice, viditelnost i za tmy a zhoršených 

světelných podmínek cca 10 minut, nezávislost na elektrické energii 

- Zapalování piezozapalovačem  

- Bezúdržbový vypouštěcí ventil s čistícím otvorem, minimálně 45 cm nad zemí 

- Výpustný ventil 

- Nepřímý ohřev (duplikátor) 

- Dopouštění studené vody do varné nádoby 

- Hlavice kohoutů pro napouštění kotle na čelním ovládacím panelu 

- Sítko 

- Pojistný ventil s manometrem 

- Hmotnost s tolerancí 300 kg (+-10%) 

- Krytí IP 34 

- Doba potřebná k uvedení do varu s tolerancí 90 minut (+-10%) 

- Polohový přepínač ( tři stupně výkonu 0-1-2-3) 

- Vnější maximální rozměry 1350x900x900 

- Komín s přerušovačem tahu pro odvod spalin 

- Návod k obsluze v českém jazyce 

- Technické parametry potvrzené od výrobce 

- Doba trvání záruky minimálně 24 měsíců 
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Další nutné požadavky: 

- Potvrzení o proškolení servisních pracovníků zhotovitele od dodavatele kotle 

- Záruční a pozáruční servis, kontrola závad do 24 hodin od nahlášení, co nejrychlejší návrh 

řešení 

- Příprava podlahy, včetně dlažby a zpevnění uvolněných částí pro instalaci kotle 

- Demontáž starého kotle, odvoz odpadu 

 

III. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 

  Doba plnění: předpokládané zahájení 7/2019   

 ukončení nejpozději do 8/2019  

 Uchazeč v nabídce uvede termín realizace v týdnech.  

Místo plnění: školní jídelna  Základní školy, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvkové 

organizace 

 

IV. Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů: 
1. Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem: 

- příslušným oprávněním k podnikání – kopií živnostenského listu či výpisem 

z živnostenského rejstříku (doloží právnické i fyzické osoby), 

- kopií výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj subjekt zapsán. 
 

2. Podá-li nabídku více subjektů společně, nebo společnost, která nemá právní osobnost, 

prokáže kvalifikaci každý z nich v rozsahu uvedeném v odstavci 1. tohoto článku. 

 

Vybraný subjekt bude povinen předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů před 

podpisem smlouvy. 

 

 

V. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny: 
Nabídková cena za celé dílo bude zpracována formou položkového rozpočtu.  

Cena bude uvedena v české měně bez DPH.  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla.  

Nabídková cena je cenou smluvní.  

Lhůta splatnosti faktur je do 14 dnů od jejich prokazatelného doručení zadavateli.  

VI. Způsob posuzování nabídek: 

Nabídky, které splní podmínky této výzvy,  budou posuzovány podle výše nabídkové ceny. 

Nejnižší nabídková cena je nejvýhodnější. Hodnotícím kritériem bude také dodržení 

specifikace zadání, záruční podmínky, servis a dodací lhůta. 
 

 

VII. Termín a místo podání nabídek: 

Nabídka musí být doručena na adresu Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, 

příspěvková organizace, do 18.6.2019 do 13:00 hodin. Nabídky doručené po tomto datu a 

hodině nebudou do výběrového řízení zařazeny.  
 

Zalepená obálka s nabídkou opatřená na přelepu otiskem razítka (případně parafou) musí být 

označena:  

       Veřejná zakázka „Dodávka a montáž varného plynového kotle do školní jídelny“ 

       NEOTVÍRAT  

  

       Obálky s nabídkou budou otevřeny a posouzeny  18.6.2019 ve 14:00 hodin.  

       



 

 

VIII. Prohlídka místa plnění:  
  Prohlídka místa je možná ve dnech 13.6.2019 v době od 8:00 hodin do 10:00 .     

  Zájemci o prohlídky se hlásí u  paní Marenčíkové.  

 

IX. Další podmínky: 

 

1.Vítězný uchazeč doloží údaje o svém pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám, 

    pojistného plnění u jednotlivého rizika v min. výši 1 milion Kč  před podpisem smlouvy. 

2. Nabídka bude opatřena Krycím listem (vzor je na stránkách www.zshrdlicky.eu) 
 

X. Práva zadavatele:  

  1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, nebo zrušit veřejnou zakázku až   

      do uzavření smlouvy, nebo nevybrat žádnou z předložených nabídek a to bez udání důvodů. 

2. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, 

popřípadě upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 

3. Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky. 

4. Zadavatel nebude poskytovat uchazečům náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží  

    v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení 

5. Zadavatele si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky 

 

 

 

XI. Kontaktní osoba: 

       Marenčíková Irena - vedoucí školní jídelny, tel. 596 946 029, e-mail: ahrdlicky@volny.cz 

 

       Mahdalová Jarmila - ekonomka , tel. 596 946 014, e-mail: jarmahdalova@seznam.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Kazimirská 

ředitelka školy 

 

Ostrava-Poruba 10.6.2019 

 

Přílohy, umístěné na stránkách školy :  Krycí list nabídky        
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