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Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, IČ 48513245 

Chalabalova 575/2, 623 00 Brno – Kohoutovice 

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 

(dále jen výzva) 

Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno-Kohoutovice 

schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 08.08.2018 (dále jen směrnice) a v souladu se zákonem  

č. 134/2016 Sb., v platném znění, předkládáme výzvu k podání nabídky v českém jazyce k veřejné 

zakázce malého rozsahu (dále jen výzva). 

„Nákup konvektomatu ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2“ 

Název zadavatele: Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2 

 

Sídlo zadavatele: Chalabalova 575/2, 623 00 Brno – Kohoutovice 

IČO: 485 13 245 

 

Kontaktní adresa pro písemný styk: ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 

Chalabalova 575/2, 623 00 Brno – Kohoutovice 

(dále jen zadavatel) 

 

Kontaktní osoby: kontaktní osoba ve věcech technických a pro záležitosti 

týkající se tohoto poptávkového řízeníí 

Jitka Čechová, vedoucí školní kuchyně 

tel.: +420 547 422 640 

e-mail: jcechova@chalabalova.cz 

Datová schránka: x7pmbwd 

 

 

Klasifikace předmětu zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku ve výši podle 

směrnice (od 150 000 do 499 999 Kč bez DPH) 

  

mailto:jcechova@chalabalova.cz
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1. Předmět plnění veřejné zakázky 

1.1. Předmět plnění díla je demontáž a likvidace starého a dodávka a montáž nového elektrického 

konvektomatu, včetněš zaškolení. 

1.2. Popis standardu konvektomatu: 

1.2.1. např.konvektomat 12 x 2/1 GN+1 zásuv se zavážecím vozíkem 

1.2.2. jeden zavážecí vozík navíc /kromě jednoho v konvektomatu/, 

1.2.3. nízkoteplotní pečení přes noc, horký vzduch a kombi 30-300st.C, pára 30-130st.C, 

1.2.4. 4bodová teplotní sonda, min. 900programů s 18kroky, 

1.2.5. integrovaná sprcha, poloautomatické mytí, 

1.2.6. klapka na odtah přebytečné páry, rychlé zchlazení varného prostoru, obousměrný 

ventilátor, 

1.2.7.  Easy cooking, Vision Touch, Agent, Delta –T, Leam, Fan stop, WSS,ACM, LAN,SDS, 

1.2.8. příkon do 36kW, rozměry max 1115 x 1000 x 1400 mm, 

1.2.9. automatický změkčovač vody. 

1.1. Předmět plnění díla je včetně všech souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění dodávky, 

například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu, úklid místa plnění díla a podobně. 

1.2. Všechny nabídkové ceny v Kč je nutno stanovit proporcionálně. 

2. Místo plnění 

Objekt svěřený do správy MČ Brno–Kohoutovice Statutem města Brna. 

Ulice, č.pop./č.ev: Chalabalova 575/2, 623 00 Brno – Kohoutovice 

Město: Brno 623 00 

Parc.č.: 1714 

k.ú.: Kohoutovice 

3. Předpokládaná hodnota zakázky: 

Předpokládaná hodnota zakázky: do 375 000 Kč, bez DPH 

4. Doba plnění díla 

Zahájení dodávky: po doručení objednávky, ale nejdříve dnem  zveřejnění objednávky 

v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

v platném znění. 

Ukončení dodávky: max. 20. 12. 2018 

5. Obsah nabídky 

5.1. Příloha č. 1 vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný krycí list nabídky. Formulář příloha č. 1 

této výzvy. Zde uvedete: 

5.1.1. údaje o uchazeči, 

5.1.2. požadované, hodnocené údaje, vyplnění hodnot jednotlivých kritérií (viz. čl.9 této výzvy), 

5.1.3. nehodnocené, povinné údaje:  

5.1.3.1. referenční zakázky obdobného předmětu plnění v členění uvedeném v krycím listu, 

5.1.3.2. čestné prohlášení. Podpisem stvrdíte čestné prohlášení, kde kromě ostatního se 

zavážete, že respektujete pro případ, kdy budete vybrán jako vítěz, veškerá 

ustanovení výzvy k podání nabídky, 

5.1.3.3. informace zda uchazeč je, nebo není plátce DPH. 

5.1.3.4. Podpisem  

5.2. Příloha č. 2 doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů, oprávnění k danému předmětu 

podnikání. Doklady předložte v kopii, až vybraný uchazeč předloží originály, nebo ověřené kopie, 

to je Živnostenský list, u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů. 

5.3. Příloha č. 3 technické údaje. Rozměry stroje, technické parametry, záruční a servisní podmínky 

(kromě lhůty na odstranění vad) a doba dodání (v kalendářních dnech) po obdržení objednávky. 
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6. Lhůta a forma předložení nabídky 

Nabídku vypracovanou v českém jazyce je možné doručit do 30.11.2018 do 11,00 hodin. Doručení je 

možné formou zaslání na adresu Chalabalova 575/2, 623 00 Brno – Kohoutovice, podat osobně proti 

podpisu kontaktní osoby, podat osobně na sekretariát ředitele s potvrzením, naskenovanou e-mailem nebo 

datovou schránkou. Pokud předložíte nabídku v obálce, napište jméno uchazeče a označte ji „Veřejná 

zakázka – neotvírat – „NÁKUP KONVEKTOMATU ZŠ A MŠ BRNO, CHALABALOVA 2“. 

Obálka musí být také označena názvem a adresou odesílatele. Otevírání obálek je neveřejné, „Protokol o 

otevírání obálek s nabídkami na zakázku“ nezveřejňujeme. 

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

Zadávací lhůta je 30 kalendářních dnů od lhůty předložení nabídek. 

8. Prohlídka místa plnění zakázky 

Charakter akce nevyžaduje prohlídku místa plnění. 

9. Způsob hodnocení nabídky 

9.1. Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, kde dílčími kritérii budou: 

Číslo 

krit. 
Název a popis kritéria 

Váha kritéria 

v % 

1 Celková nabídková cena za dodávku (Kč bez DPH) 80 

2 

Lhůta na odstranění záručních závad předmětu plnění této smlouvy, s tím 

že zadavatel požaduje nastoupit na zahájení prací na právem reklamované 

vadě nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení reklamace.  

20 

9.2. Jednotlivá kritéria budou hodnocena na základě následujících vzorců: 

• U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu: 

100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem 

9.3. Pokud některý (nebo někteří) z uchazečů nebude plátcem DPH, bude posouzení provedeno v cenách 

včetně DPH platnému k datu podání nabídky. 

10. Obchodní podmínky 

10.1. Cena a platební podmínky (budoucí objednaný, dále dodavatel): 

10.1.1. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti 

objednávky, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by 

se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s těmito dodávkami, 

včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je montáž, 

doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, 

případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči 

zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 

podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:                 

10.1.1.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané 

hodnoty, 

10.1.1.2.  pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či 

technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení 

ceny. 

10.1.2. Zálohy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká dodavateli řádným 

protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na 

základě faktury, která bude dodavatelem vystavena na základě předávacího protokolu, 

potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 

5. dne následujícího měsíce. Dodavatel může zažádat objednatele o dílčí fakturaci díla, 
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objednatel má právo tuto dílčí fakturaci, schválit, nebo neschválit. Faktura se splatností 

21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na: 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova  

62300 BRNO, Chalabalova 2 

IČ: 48513245 

KB 37239621/0100 škola a Mateřská škola Brno, Chalabaločíslo účtu: 

37239621/0100  

10.1.3. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto 

údaje:                                   

10.1.3.1. označení objednatele a dodavatele, sídlo, IČO, DIČ 

10.1.3.2. číslo faktury 

10.1.3.3. den vystavení a den splatnosti faktury, 

10.1.3.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

10.1.3.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit, 

10.1.3.6. označení díla, 

10.1.3.7. číslo objednávky objednatele, 

10.1.3.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) 

10.1.3.9. razítko a podpis oprávněné osoby, 

10.1.3.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou 

povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, 

10.1.3.11. nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA. 

10.1.3.12. V případě, že dodavatel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli 

daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů. 

10.1.4. Dodavatel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 

účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 

Dodavatel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 

bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 

identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na 

tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak 

v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti 

s neplněním povinností dodavatele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za dodavatele 

v souvislosti s tímto ručením plnil. 

10.1.5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu dodavateli až do data její splatnosti, jestliže 

obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a 

doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Dodavatel je povinen 

fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

10.1.6. Dodavatel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky 

objednatele. 

10.1.7. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit dodavateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky. 

10.2. Povinnosti dodavartele 

10.2.1. Dodavatel se zavazuje vykonávat činnosti v kvalitě a za podmínek stanovených v této 

výzvě. 

10.2.2. Dodavatel se zároveň zavazuje při vykonávání činností dle této výzvy postupovat při 

vynaložení maximální odborné péče a v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
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a normami, jakož i dalšími předpisy a normami, které se na vykonávání činností dle této 

výzvy vztahují. 

10.2.3. Dodavatel je povinen chránit zájmy objednatele. 

10.2.4. Dodavatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k zařízení záležitostí 

dle této výzvy a na věcech převzatých od třetích osob, s výjimkou škody, kterou nemohl 

odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

10.2.5. Dodavatel je vázán projevem vůle objednatele s výjimkou pokynů, které jsou v rozporu 

se zákonem a je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v 

souvislosti s plněním této výzvy dozví, a to i po ukončení zakázky. 

10.2.6. Dodavatel odpovídá objednateli za škodu způsobenou mu v souvislosti s poskytováním 

služeb podle této výzvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena 

zástupcem či pracovníkem dodavatele. Dodavatel se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, 

že škodu nezavinil. 

10.2.7. Dodavatel se zavazuje, že bude odpovídat za vady předmětu plnění poskytnutého 

objednateli podle této výzvy po dobu platnosti a účinnosti právní úpravy platné v době, 

kdy byly jednotlivé činnosti podle této výzvy ukončeny. 

10.3. Pokuty 

10.3.1. Dodavatel bude povinen na výzvu objednatele zaplatit pokuty, které jsou uvedeny v této 

výzvě pro případ následujících porušení povinností dodavatele: 

• v případě, že dodavatel poruší kteroukoliv svou povinnost podle této výzvy je 

objednatel oprávněn uplatnit a dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodavatelem. 

• v případě, že dodavatel nedodrží termín dodání dodávky podle čl. 4. této výzvy je 

objednatel oprávněn uplatnit a dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

• Pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele dodavatelovi. Zaplacením pokuty nezaniká příslušný nárok dodavatele 

na splnění povinnosti pokutou zajištěné. Pokuty se nezapočítávají na nárok na 

náhradu škody. 

10.4. Výpověď a odstoupení od objednaného předmětu plnění této výzvy 

10.4.1. Objednatel je oprávněn od tohoto plnění výzvy odstoupit, pokud dodavatel naplní 

některý z následujících důvodů tím, že: 

a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení; 

b) vstoupí do likvidace; 

c) oznámil objednateli, že nesplní své povinnosti z této výzvy řádně a včas; 

d) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost 

danou mu touto výzvou. 

10.4.2. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od plnění této výzvy, je dodavatel 

povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku 

objednatele nebo třetích osob. 

11. Ostatní ujednání 

11.1. Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku 

uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek. Nesplnění podmínek je i nedoržení standardu 

nabízeného stroje, podle čl. 1., odst. 1.2. 

11.2. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou 

zařazeny do hodnocení nabídek. 

11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i 

bez uvedení důvodu. 

11.4. V případě shodných nabídek určí zadavatel vítězného uchazeče hlasováním členů komise pro 

výběr dodavatele. 
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11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit podmínky do termínu doručení nabídek. 

11.6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučení variantních řešení - zadavatel předem vylučuje variantní 

řešení nabídky. 

11.7. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit po ukončení výběrového řízení na profilu zadavatele s 

vítězným uchazečem podepsanou smlouvu o dílo, včetně všech dodatků. 

11.8. Zadavatel si vyhrazuje právo při podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a po dohodě 

s ním, upravit její znění, tyto změny se netýkají počitatelných hodnot a sankcí na stranu 

vybraného uchazeče, které je ale možno po dohodě s vybraným uchazečem upravit ve prospěch 

zadavatele. 

11.9. Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem snížit věcný 

a finanční rozsah plnění. Pokud bude cena dodávky nabídky vybraného uchazeče vyšší, než jsou 

finanční prostředky zadavatele na tento předmět plnění díla (například z důvodu nezískání 

dotace), bude předmět plnění díla snížen o tuto částku. Snížení předmětu díla bude takové, aby 

zbytek stavby tvořil ucelenou část, schopnou předání a provozování. O tomto případném snížení 

rozsahu plnění díla se provede samostatný zápis, který bude tvořit přílohu smlouvy o dílo. 

11.10. Případně uvedené výrobní názvy jsou uvedeny z důvodu popisu standardu kvality a estetického 

vzhledu, je možno nabídnout i jiné, srovnatelné typy výrobků s tím, že zadavatel si vymiňuje 

právo odmítnout navržený typ výrobku, pokud nesplní kvalitu nebo estetický vzhled výrobku 

uvedeného ve výzvě. 

11.11. Práce budou prováděny za provozu. Pokud bude uchazeč vybrán, musí při provádění díla 

dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých 

pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, zadavateli nebo 

třetím osobám. Pokud bude uchazeč vybrán, bude povinen udržovat na staveništi pořádek a 

čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky 

zadavatele nemají vliv na cenu díla. 

11.12. Veškeré informace o veřejné zakázce (dodatečné informace, výsledek výběrového řízení apod.) 

budou uveřejněny na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/. Každý uchazeč je povinen 

v průběhu soutěžní lhůty sledovat profil zadavatele. 

11.13. V případě zjištění chyby nebo nesrovnalostí v zadávací dokumentaci (např. chyba nebo špatný 

vzorec ve výkazu výměr) musí uchazeč na toto upozornit zadavatele formou dodatečného dotazu. 

Upravovat se zadávací dokumentace nesmí. 

11.14. Dodatečný dotaz může být pouze písemnou formou, dopisem, e-mailem nebo datovou schránkou. 

11.15. Předložené nabídky se nebudou uchazečům vracet. 

11.16. Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. 

12. Přílohy výzvy k podání nabídek (zadávací dokumentace) 

Příloha č. 1 krycí list nabídky (formát WORD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne14.11.2018 

 PhDr. Vladimír Moškvan v. r. 

 ředitel 

https://nen.nipez.cz/

