VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Zajištění servisních prací gastronomických strojů a zařízení
dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Výzva“)

Název veřejné zakázky:

Zajištění servisních prací gastronomických strojů a
zařízení

Druh veřejné zakázky:

Zakázka na služby

Forma zadání:

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého
rozsahu

Název zadavatele:

Zařízení služeb MZe s. p. o.

IČ zadavatele:

71294295

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:

Bc. Karel Smetana, ředitel

Kontaktní adresa zadavatele:

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Gabriela Kuncová

Telefon, fax:

+420 773 737 941

E-mail:

gabriela.kuncova@zsmze.cz
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1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby (dále jen „Veřejná zakázka“).
Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen postupovat podle z č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), je však
povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZVZ. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZVZ
nebo jsou použity pojmy obsažené v ZVZ, jde pouze o podpůrný krok, který nezakládá vázanost
zadavatele ZVZ a zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZVZ nebo pojmy řídit pouze
přiměřeně a v rozsahu uvedeném v této Výzvě.

2.

SPECIFIKACE PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních prací (opravy a montáže) gastronomických
strojů a zařízení gastroprovozu Zařízení služeb MZe s.p.o.
Zajištění servisních prací se vztahuje na tyto gastronomické stroje a zařízení:

•

Konvektomat Electrolux AOS 101 EAA1

•

Konvektomat ASCC 20.2.

•

Plynová fritéza 2 x 15l Electrolux E9FRGH2GF0

•

Šokový zchlazovač a zmrazovač Primax BF910L/T

•

Termoport BW11/18, 2 ks

•

Konvektomat UNOX XV 593

•

Pánve plynové Electrolux 80l, 3ks

•

Ponorný mixer MP350

•

Kotle elektrické 150l Electrolux, 4 ks

•

Sporák kombinovaný Electrolux, 4 hořáky

•

Sporák plynový, 6 hořáků

•

Stolička ohřívací plynová

•

Planetový mixér XBM80

•

Teplá stolní vitrína s roštovými policemi
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•

Chlazená stolní vitrína s roštovými policemi, 2 ks

•

Výdejní vodní lázeň stacionární nedělená, 3 ks

•

Chladící salátový bar samoobslužný

•

Výdejní lázeň samoobslužná (určená pro polévky)

•

Stůl výdejní pojízdný s ohřívací el. vodní lázní

•

Vyhřívaný zásobník na talíře Abner pojízdný, 3 ks

•

Vodní lázeň ohřívací BM pojízdná, 3 ks

•

Kráječ ovoce a zeleniny stolní Electrolux

•

Šlehač univerzální Kenwood, 2 ks

•

Nářezový stroj Beckers 300 S, 2 ks

•

Mrazící box vestavěný MISA

•

Agregát chladícího boxu (nelze zjistit typ)

•

Chladící box vestavěný (chlazení LUVATA)

•

Chladící a mrazící skříně, lednice a truhlové mrazáky zn. Electrolux, Liebherr,
Nordline, Tefcold, Skandilux, 21 ks

•

Vinotéka Bosch KSW30V80

•

Chladící vitrína Unis Cool, 2 ks

•

Chladící vitrína Igloo

•

Škrabka na brambory Vares ŠKBZ 12N

•

Výrobník těstovin Pressione model P3

•

Vířiče chlazených nápojů Corolla C-2S, 2 ks

2.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 200.000,- Kč bez DPH.

2.3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel předpokládá, že k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dojde do
31. 3. 2017.
Vybraný uchazeč následně bude na základě smlouvy zajišťovat servis výše jmenovaných
gastronomických strojů a zařízení, a to v období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
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Místem plnění Veřejné zakázky je sídlo Zadavatele na adrese Těšnov 65/17, 110 00 Praha1.

3.

SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smluvní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.
Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný.
V případě rozporu mezi smluvními podmínkami stanovenými touto Výzvou a smluvními
podmínkami stanovenými ve smlouvě je rozhodné znění obsažené ve smlouvě.

4.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

4.1. OBECNÁ USTANOVENÍ O PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Uchazeč je povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a
profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, které jsou předpokladem hodnocení nabídek
podaných na Veřejnou zakázku. Doklady požadované k prokázání splnění základní
způsobilosti a profesní způsobilosti nemusí být předloženy v originále nebo v úředně
ověřené kopii, ale postačí jejich prosté kopie, není-li v této Výzvě či ZZVZ výslovně
stanoveno jinak. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; v případě podpisu osobou oprávněnou
jednat za uchazeče na základě písemného zmocnění musí být kopie zmocnění této osoby
součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění základní nebo profesní způsobilosti.
Nesplnění těchto podmínek může mít za následek vyloučení uchazeče. Zadavatel však má
právo požadovat vyjasnění nebo doplnění ohledně prokázání základní nebo profesní
způsobilosti.
Uchazeč prokáže splnění podmínek základní způsobilosti předložením příslušných
dokladů v souladu s § 75 ZZVZ, odst.1, písm. a-f.
Uchazeč prokáže splnění podmínek profesní způsobilosti předložením příslušných dokladů
v souladu s § 77 ZZVZ, odst. 1.
Splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti mohou dodavatelé prokázat výpisem
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nebude k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než 3 měsíce, a to
v rozsahu, v jakém údaje uvedené ve výpise pokrývají požadavky zadavatele na prokázání
splnění základní způsobilosti nebo profesní způsobilosti pro tuto Veřejnou zakázku.
Zadavatel připouští předložení fotokopie výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
bez úředního ověření.
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Pokud více uchazečů podává společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění
základní způsobilosti a profesní způsobilosti, jak jsou uvedeny výše v této Výzvě, v plném
rozsahu.
Jestliže více uchazečů podává společnou nabídku, požaduje zadavatel rovněž předložení
smlouvy o spolupráci podepsanou všemi dodavateli.
Uchazeč je povinen prokázat splnění ekonomické kvalifikace. V rámci podání nabídky
Dodavatel předloží seznam alespoň 3 referenčních zakázek obdobného charakteru
realizovaných v posledních 3 letech v celkovém objemu s minimální hodnotou
200.000,- Kč bez DPH a délkou trvání alespoň 2 roky. Dle formy nabídky bude seznam
v tištěné podobě, nebo jako příloha nabídky na elektronickém tržišti E-ZAK.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
- kopie smlouvy s jinou osobou či veřejným zadavatelem a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle předešlého bodu od této osoby získat z
důvodů spočívajících na její straně.

4.2. DOBA PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Veškeré zadavatelem požadované informace a doklady prokazující splnění kvalifikace je
dodavatel povinen prokázat ve lhůtě pro podání nabídek stanovené v této Výzvě.

5.

NABÍDKOVÁ CENA
Uchazeč je povinen ve své nabídce stanovit nabídkovou cenu za plnění Veřejné zakázky.
Nabídková cena uchazeče uvedená v nabídce musí být stanovena v korunách českých, a to
podle níže uvedených instrukcí.
Překročení nabídkové ceny při realizaci Veřejné zakázky je možné pouze za předpokladu,
že v průběhu plnění Veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny bez DPH
není přípustné.
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Nabídková cena uchazeče bude složená z ceny za hodinovou sazbu prací (opravy a
montáže) gastronomických strojů a zařízení včetně dopravy.
6.

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

7.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Uchazeči mohou zasílat případné žádosti o dodatečné informace k této Výzvě tak, aby byly
doručeny nejpozději do doby čtyř pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek
kontaktní osobě zadavatele. Podávat žádosti o dodatečné informace a obecně jakkoliv
kontaktovat zadavatele lze výhradně přes elektronický nástroj E-ZAK.

8.

STRUKTURA NABÍDKY
Nabídka bude obsahovat následující části:
1. Krycí list nabídky (viz příloha č. 2 této Výzvy).
2. Prokázání kvalifikace – uchazeč přiloží doklady prokazující splnění kvalifikačních
předpokladů požadovaných zadavatelem. Zadavatel uchazeče upozorňuje na
případnou povinnost předložit rovněž dokumenty uvedené v čestném prohlášení pod
písmeny k) a l).
3. Podepsaný závazný návrh smlouvy (viz příloha č. 1 této Výzvy)
4. Nabídková cena

9.

HODNOTÍCÍ KRITÉRA
1. Cena (100%)
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který podá nejnižší nabídkovou
cenu za hodinovou sazbu prací (opravy a montáže) gastronomických strojů a zařízení
včetně dopravy.

Tato nabídka obdrží v tomto kritériu 100 bodů. Ostatní nabídky obdrží body dle následujícího
vzorce:
nejnižší celková nabídková cena
X 100
hodnocená celková nabídková cena
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Na základě součtu výsledných bodových hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise
sestaví pořadí nabídek tak, že jako nejúspěšnější se umístí nabídka, která získá nejvyšší celkový
počet bodů.
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další
podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot bude důvodem pro vyřazení
nabídky a vyloučení uchazeče za zadávacího řízení.

10. LHŮTA, PO KTEROU JE UCHAZEČ SVOU NABÍDKOU VÁZÁN
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky do 31. 3. 2017.

11. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku.
Lhůta pro podání nabídek v elektronické formě končí dne 22. 3. 2017 v 10:00 hodin. Při
podávání listinných nabídek je uchazeč povinen dodržet omezení stanovená v čl. 12 této
Výzvy níže.

12. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
(a) Nabídku je uchazeč povinen předložit v českém jazyce, a to buď přes elektronický nástroj
E-ZAK, nebo v listinné podobě, a to včetně dokladů o splnění kvalifikace a podepsané kopie
návrhu smlouvy.
(b) Předmět obálky s listinnou nabídkou, jsou uchazeči povinni označit výrazně „NABÍDKA
– Zajištění servisních prací gastronomických strojů a zařízení“. Na obálku listinné
nabídky jsou uchazeči povinni označit adresáta (zadavatele) a označení odesílatele
(uchazeče) včetně jeho poštovní adresy.
(c) Uchazeči mohou nabídku podat přes elektronický nástroj E-ZAK, osobně nebo doporučeně
poštou, a to tak, aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Zároveň jsou dodavatelé povinni připojit k podaným nabídkám elektronický podpis. Každý
uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
(d) Místem pro podání listinných nabídek je sídlo zadavatele na adrese: Těšnov 65/17, 110 00
Praha 1.
(e) Listinné nabídky budou adresovány k rukám kontaktní osoby zadavatele. Nabídky bude
možné předat osobně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin.
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(f) Výhradním místem pro podání elektronických nabídek a pro veškerou komunikaci se
zadavatelem je elektronický nástroj E-ZAK.
(g) Případné jednání o obchodních podmínkách bude možné pouze v mezích zákonem
stanovených zásad a Pravidel. Zejména nelze upravovat žádná ujednání, jejichž změna by
mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, která by v zadávacím řízení mohla umožnit
účast jiných dodavatelů, či která by mohla měnit ekonomickou rovnováhu smlouvy a
podobně.

13. PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu, nejpozději
do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Uchazečům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani náhrada nákladů spojených s
jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou
uchazečům vráceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené
v nabídkách; a
• jednat s uchazeči o smluvních podmínkách.

V Praze, dne 14. 3. 2017.

_______________________
Bc. Karel Smetana, ředitel
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Přílohy:
•
•

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
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