Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711
V Soběslavi 1.7.2021

Výzva k podání nabídky pro VZMR
Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vyhlašujeme v souladu s ustanovením
§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě
plnění a v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu, následující poptávku na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávku gastro technologií a montáže kuchyňky
v Mateřské škole Soběslav.
1.Zadavatel:
Mateřská škola Soběslav
Nerudova 711
Bc. Eva Kuklová
IČ: 70934363
Bankovní spojení: KB Soběslav 78-1269560267/0100
Telefon: 381524687, 606687263
e-mail: ms.nerudova@email.cz
Kontaktní osoba: Bc. Eva Kuklová
2. Předmět zakázky:
Dodávka gastro technologií a montáže kuchyňky dle předložené tabulky – slepého položkového
rozpočtu - příloha č.1.
3. Požadavky:
* záruční doba
* garance dodávek náhradních dílů
* zajištění servisu, předání platných certifikátů výrobků a zařízení škole
* souhlas se všemi podmínkami výzvy
Nabídku zpracujte formou dopisu v českém jazyce, ve kterém popíšete technickou specifikaci
strojů, vyjádříte se ke všem požadavkům a uvedete nabídkovou cenu v souladu s bodem 6. této
výzvy. Přílohou dopisu budou veškeré doklady požadované v bodě 5. této výzvy.
4. Termín dodání:
Do 31.8.2021
5. Požadované doklady:
Součástí nabídky bude:
* doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč
zapsán - neověřené kopie
* návrh kupní smlouvy
* technický popis výrobků a zařízení
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny :
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná
se započtením veškerých nákladů a to včetně dopravy do budovy zadavatele (viz bod 1),
uvedení veškerého vybavení do provozu, zaškolení obsluhy, rizik, zisku a finančních vlivů

(např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací
dokumentaci. Nabídková cena bude zpracována v členění:
- cena celkem bez DPH,
- DPH 21%,
- cena celkem vč. DPH.
7. Platební podmínky:
Platba po předání zboží na základě faktury se 14 – denní splatností. Zadavatel neakceptuje
zálohové platby.
8. Lhůta pro podání nabídky:
Do 15.července 2021 do 14.00 hodin.
9. Způsob podávání nabídek:
Nabídky se podávají v písemné formě doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených
"Výběrové řízení – Dodávka gastro technologií a montáže kuchyňky - neotvírat" a jménem
uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.
Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou
doporučeně na adresu mateřské školy.
10. Kritéria hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise.
Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje:
1. Cena
60 %
2. Výhodnost nabídky – podmínky, záruční doba 30 %
3. Reference
10 %
11. Další podmínky:
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení.
Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva. Zadavatel si vyhrazuje právo
neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.
12. Otevírání obálek:
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.7.2021 v 10.00 hodin v Mateřské škole
Soběslav, Nerudova 711, Soběslav.
S pozdravem

podepsal
Bc. Eva Digitálně
Bc. Eva Kuklová
Datum: 2021.07.01
Kuklová 11:39:22 +02'00'
Bc. Eva Kuklová
ředitelka mateřské školy

Příloha: Tabulka – slepý položkový rozpočet

