Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
v Brně - Chrlicích
Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno
IČ 13693131 Tel: 545 558 111
Výzva a technické parametry
k účasti na veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku dle ust. § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“) na níž se
vztahuje výjimka dle ust. § 31 Zákona a v souladu se směrnicí č. 71/2017 o zadávání
veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:
„Vybavení kuchyně – strojní zařízení“

I. Základní údaje:
Název akce:

Zadavatel a investor:

Oprávněná osoba k jednání
ve věcech smluvních:

Oprávněná osoba k jednání
ve věcech provozních

„Vybavení kuchyně – strojní zařízení“

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno

Ing. Miloš Paleček – ředitel

Josef Kříž – ekonom, tel: 545 558 106,
email: kriz@centrumchrlice.cz
Ing. Markéta Růžičková – vedoucí stravování, tel: 545 558 157
email: ruzickova@centrumchrlice.cz

Nadřízený orgán investora:

MPSV ČR Praha

Místo zakázky:

CSS Chrlice, Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno

Způsob zadání zakázky:

Rozesílání více zájemcům

Předpokládané termíny příprav a realizace:
Rozeslání zadání:
Dodání zboží:
Lhůta pro předložení nabídek:

3 července 2017
po podpisu smlouvy
do 12,00 hod., 17.července.2017
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Kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle ust. § 74 odst. 1 písm. a) až e)
zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Profesní kvalifikační kritéria splňuje dodavatel, který splnil podmínky ust. § 77, odst. 2 písm. a) zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, tak že předloží:
Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost údajů, které budou dodavatelem předloženy.
Způsob podání nabídky:
Písemné nabídky budou přijímány poštou na adresu zadavatele, nebo osobně na ekonomickém úseku: pan
Kříž. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky, adresou (sídlem) dodavatele a nápisem:
„NEOTVÍRAT-ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ“ – Vybavení kuchyně – strojní zařízení“.
II. Základní záměr investora – technický popis:
CSS Chrlice má v plánu pořídit do kuchyně strojní vybavení: popsáno v příloze č. 1
III. Technické podmínky:
K veřejné zakázce se může přihlásit dodavatel (zájemce), který je schopen dodat celou zakázku.
Dodavatel stvrdí svým podpisem Krycího listu souhlas, že podáním nabídky souhlasí se všemi náležitostmi
uvedenými v zadávací dokumentaci, že jí porozuměl, a tyto informace budou použity jako podklad pro
stanovení nabídkové ceny. Dále podpisem Krycího listu prohlašuje, že byl důkladně seznámen se zadávací
dokumentací včetně příloh, a že akceptuje veškeré podmínky.
Součástí nabídky bude doplněn a oprávněnou osobou podepsán návrh smlouvy o dílo.
IV. Cena:
Nabídková cena musí být stanovena na základě a v souladu s touto výzvou v české měně bez DPH, s DPH a
cena celkem včetně DPH. Nabídková cena musí v plném rozsahu zahrnovat hodnotu dodávek a všech
nákladů a výdajů, které mohou být vyžadovány při plnění zakázky, společně s pracemi, které mohou být
nezbytné, a se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi, stanovenými nebo vyplývajícími z dokumentů,
ze kterých nabídka vychází. Nabídková cena musí být rozčleněna tak, aby byla jasná cena za jednotlivá
zařízení Celková cena bude provedena a proúčtována v roce 2017. Zadavatel nebude hradit žádnou
zálohovou fakturaci. Je ale možné rozdělit fakturaci na několik částí. Nabídková cena bude uvedena také
v krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy. Nabídková cena uvedená uchazečem bude zadavatelem
považována za maximálně přípustnou, závaznou a úplnou.
Celková cena bude sjednána jako smluvní cena po celou dobu realizace. Dodavatel může překročit
nabídkovou cenu pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty na plnění, které jsou předmětem
veřejné zakázky.
V. Hodnocení nabídek:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídka s nejnižší celkovou cenou dodávaného
zařízení včetně DPH.
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VI. Závěr:
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli veřejnou zakázku zrušit. Vyzvanému účastníkovi nevzniká nárok na
náhradu nákladů, spojených s vyhotovením nabídky a účasti v soutěži, a to ani v případě zrušení veřejné
zakázky.

V Brně dne 29.06.2017
Zpracoval: Josef Kříž
Ekonom

Schválil: Ing. Miloš Paleček
Ředitel
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Příloha č. 1. Technický popis dodávky:

1. Konvektomat Retigo Orange vision - model O 1011 i (pokročilý systém vývinu páry, teplotní
sonda, USB, LAN rozhraní, ECO logic pro úsporu energie, kapacita 10 zásuvů GN1/1+1 extra,
kapacita jídel 150-250, celkový příkon 17,6 kW, teplota 30 – 300 C ).
2. Chladící skříň NORT LINE CM 114 – (objem 1400 L, příkon 620 W, 8 ks polic, ventilové
chlazení,
digitální termostat, uzamykatelné dveře, automatické odtávání).
3. Skříň nerezová s žaluzií – (rozměr 1200 x 500x 1850 mm, 4 x police tl 35, uzamykatelná rolovací
žaluzie).
4. Pultová mraznička NORT LINE SE 255 A++ - ( objem 464 L, 2 koše, kapacita mrazení 22 kg,
zámek).
5. Nářezový stroj HS 301.
6. Univerzální robot KENWOOD-PRO KMP05.
7. Kotlík malý 30 L pro robot RE 22.
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