
Domov na zámku Bystré, Zámecká 1, 569 92 Bystré
příspěvková organizace Pardubického kraje

Zadávací dokumentace

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

1. Identifikace zadavatele

Název 1Obchodní firma: Domov na zámku Bystré
IČ: 75007932
DIČ: CZ75007932
Adresa sídla 1

Zámecká 1, 569 92 Bystrémísta podnikání:
Osoby oprávněné za zadavatele jed-
nat: Mgr. Ivo Musil, Mgr. Vlasta Machatová

Kontaktní osoba: Machatová Vlasta, telefon: 736 752 619
Telefon: 461741 212,461 741 196
E-mail: dnzbvstreéiidnzbvstre.cz
Bankovní spojení: 78-9968440287/0100

2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
Název veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona (dále též "zakázka"):

• "Dodávka a instalace konvektomatu pro Domov na zámku Bystré"

Předmět plnění:

Předmětem plnění je dodávka a instalace konvektomatu.

Kritéria konvektomatu:

Technické detaily:
• Varná komora z nerez oceli
• Osvětleni varné komory
• Bezpečnostní termostat
• Ovládání - manuální
• Typ - elektrický
• Zobrazení času potřebného k dokončení nastaveného varného programu

Parametry:

• Nádoby: 5 x GN 1 1 1

• Příkon: do 8 kW
• Max. rozměry š x h x v: 750 x 780 x 780 mm
• Napětí: 230 V-IN/400V-3N
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Varné režimy:
• konvenční vaření 30°C až 260°C
• kombinovaný režim vlhkosti a konvekčního vaření na 48°C až 260°C
• maximální teplota předehřátí 260°

Předpokládaná záruka 24 měsíců.

3. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.2.2020 ve 12 hodin.
Nabídky podané po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a hodnoceny, ale neprodleně vráceny uchazeči. Oteví-
rání obálek proběhne dne 18.2.2020 ve 13 hodin.

Termín dodávky: do 15. 3. 2020
Místo plnění zakázky: Domov na zámku Bystré, Zámecká 1,56992 Bystré

Místo plnění zakázky: Zámecká čp. 196, Bystré

Zadávací lhůta:
Zadávací lhůtaje lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a činí 60 dnů od data doručení nabídky.

4. Způsob, forma a místo podávání nabídek
I. Uchazeč předloží písemnou nabídku do sídla zástupce zadavatele na adrese: Domov na zámku Bystré,

Zámecká 1, 569 92 Bystré.
Opožděně podané nabídky nebudou zadavatelem otevřeny a budou vráceny uchazečům. Za podání nabídky se
považuje fyzické převzetí zástupcem zadavatele. Zadavatel ani jeho zástupce neodpovídají za zdržení
zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Nabídky doručené v obálce poškozené tak, že
se dájejí obsah volně vyjmout, nebudou přijaty a budou v tomto stavu vráceny uchazeči.

2. Předložené a hodnocené nabídky nebudou zadavatelem uchazečům vráceny. Uchazeč smí zadávací dokumen-
taci použít výhradně pro účely vypracování nabídky pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. Veškeré ná-
klady uchazeče spojené se zpracováním nabídky a s účastí v této soutěži jdou k tíži uchazeče.

5. Zpracování nabídkové ceny
Zakázka je řešena jako veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhající zákonu č. 134/2016 Sb., přičemž kritériem
pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny.
Cenová nabídka bude uvedena v Kč. Bude uvedena cena bez DPH a celková cena včetně DPH.
Uchazeč doloží nabídkovou cenu v nabídce vyplněním formuláře "Nabídková cena".

6. Požadavky na formu a obsah nabídky
1. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce a v rozsahu a pořadí doku-

mentů dle odst. 3 tohoto oddílu zadávací dokumentace. Nabídka nesmí obsahovat jakékoliv přepisy, opravy
nebo symboly, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

2. Všechny listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný
list nabídky volně vyjmout.
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a) Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů - (příloha č. 1)
Uchazeč ve své nabídce doloží Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
z přílohy této zadávací dokumentace. Toto prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.

b) Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů a dodaná dokumentace
Uchazeč ve své nabídce doloží:

o kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán
o kopii oprávnění k podnikání
o kopii produktového listu, ze kterého bude zřejmé technické parametru rampy

c) Vyplněný formulář "Nabídková cena" z přílohy této zadávací dokumentace (příloha č. 2)
d) Vyplněný formulář "Doba záruky" z přílohy této zadávací dokumentace, (příloha č. 3)
e) Vyplněný formulář "Termín dodávky" z přílohy této zadávací dokumentace, (příloha č. 4)
f) Čestné prohlášení o neměnnosti obsahu nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, (příloha č. 5)
g) Prohlášení o porozumění zadávací dokumentaci (příloha č. 6)
h) Závazný návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče

3. Nabídka může být doručena osobě nebo klasickou poštou. Bude odevzdána v uzavřené obálce opatřené na
místě uzavření razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče. Obálka bude na přední straně obsahovat ad-
resu zadavatele, razítko uchazeče a adresu, na nížje možné nabídku vrátit, a bude označena nápisem:

Veřejná zakázka malého rozsahu: "Dodávka a instalace konvektomatu pro Domov na zámku Bystré".

" NEOTEVÍRAT!"

7. Kritéria hodnocení
Zakázka je řešena jako veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhaj ící zákonu Č. 134/2016 Sb., přičemž kritériem
pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny.
Cenová nabídka bude uvedena v Kč. Bude uvedena cena bez DPH a celková cena včetně DPH.
Uchazeč doloží nabídkovou cenu v nabídce vyplněním formuláře "Nabídková cena".
Pro uchazeče bude závazná a po celou dobu realizace zakázky neměnná celková cena bez DPH.

8. Souhlas s poskytováním osobních údajů uvedených ve Smlouvě o realizaci zakázky
Smluvní strana souhlasí/ nesouhlasí (nehodící se škrtněte) se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů.
Konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Domovem na zámku
Bystré, se sídlem Bystré, Zámecká 1, PSČ 569 92, IČ: 75007932. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurči-
tou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
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9. Oprávnění zadavatele
I. Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadava-

teli žádné právní ani jakékoli jiné nároky.
2. Otevírání obálek je neveřejné.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku bez udání důvodu.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zadávací lhůty poskytovat vysvětlení k zadávacím podmínkám
6. Všichni účastníci výběrového řízení budou písemně informováni o svém výsledku v řízení.
7. S vítězem řízení bude sepsána smlouva o provádění činnosti a fakturaci.

V Bystrém dne 10. 2. 2020

Mgr.
ředitel
Domov
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