Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
IČO: 44159960, tel. 582 301 411

Příloha č. 1 - zadávací dokumentace (dále ZD)
k výzvě k podání cenové nabídky na dodávku:
Tunelová košová elektrická myčka na nádobí na 150 košů/hod. do školní jídelny dle specifikace

Název:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Sídlo:

796 01 Prostějov, Studentská 4/2

Zastoupená:

RNDr. Ing. Rostislav Halaš
582 301 402
halas@rg.prostejov.cz
44159960

IČ:
Kontaktní osoby:

Helena Hrubá – vedoucí školní jídelny
582 301 422; hruba@rg.prostejov.cz
Ing. Jana Cesarová - ekonomka
582 301 412; cesarova@rg.prostejov.cz

1. Předmět dodávky
Dodávka tunelové elektrické košové myčky na nádobí s kapacitou mytí 150 košů/hod.
s příslušenstvím do místa dodání, tj. do školní jídelny zadavatele s dopravou, demontáží stávající
myčky a montáží a zapojením nové myčky do provozu včetně napojení vstupního postranního
podavače a výstupního válečkového dopravníku a odtahu páry, dále včetně výchozí revize, zaškolením
obsluhy - dle technické specifikace
2. Doba a místo plnění dodávky
Doba: Dodavatel je povinen splnit dodávku nejpozději do 8. 2. 2019, montáž v termínu jarních

prázdnin od 1. 2. do 8. 2. 2019
Místo: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
796 01 Prostějov, Studentská 4/2, školní jídelna
3. Kvalifikační a profesní předpoklady dodavatele
Uchazeč spolu s nabídkou předloží:
• Statutárním orgánem podepsané čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu
134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (ke stažení na webu školy http://www.rg.prostejov.cz v sekci
Výběrová řízení)
• Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní uchazeč zapsán. Pro podání nabídky postačí prostá kopie.
• Kopie dokladu o oprávnění k podnikání.
• Vybraný uchazeč doloží ověřené kopie dokladů, ne starší než 3 měsíce, a to před uzavřením kupní
smlouvy.

4. Lhůta pro podání nabídky
Uchazeč doručí nabídku v písemné podobě do 20. 11. 2018
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2,
Adresa: Studentská 4/2, 796 01 Prostějov - sekretariát
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do

12:00

na

adresu:

5. Způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě a společně
s technickými parametry ji uvede v přiložené tabulce (Příloha č. 3 ZD).
Neúplné nebo nepřehledné zpracování výše uvedené tabulky, jakožto i nesplnění minimálních
technických požadavků uvedených v Příloze č. 1 ZD bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.
Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace.
Předpokládaná hodnota zakázky: 880.000 Kč včetně DPH (727.273 Kč bez DPH).
Pro rychlé posouzení cenové nabídky připojí uchazeč jako titulní stranu svazku krycí list, jehož vzor je
uveden v Příloze č. 2 Výzvy.
6. Smluvní podmínky
Uchazeč o zakázku předloží zadavateli dva originály kupní smlouvy dle vzoru (viz Příloha č. 4 Výzvy
ke stažení na webu školy http://www.rg.prostejov.cz v sekci Výběrová řízení), podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče, a to na celý předmět zakázky.
Smluvní vztahy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ust. § 2079
a násl.) ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč musí akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dodávky, která
měla být dodána, za každý byť i jen započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na
náhradu škody.
Součástí návrhu kupní smlouvy bude dále:
- závazek dodat tunelovou elektrickou košovou myčku na nádobí s kapacitou mytí 150 košů/hod.
s příslušenstvím do místa dodání, tj. do školní jídelny zadavatele s dopravou, demontáží stávající
myčky a montáží a zapojením nové myčky do provozu včetně napojení vstupního postranního
podavače a výstupního válečkového dopravníku a odtahu páry, se zaškolením obsluhy, dále včetně
výchozí revize a další specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci a splňující technické
požadavky (viz Příloha č. 1), a to nejpozději do 8. 2. 2019, montáž v termínu jarních prázdnin

od 1. 2. do 8. 2. 2019,
- poskytnutí záruční doby (odpovědnost za vady prodané věci) v délce minimálně 24 měsíců na
všechny součásti dodávky, přitom záruka NESMÍ být podmíněna jakýmikoliv placenými servisními
úkony ani jinými podmínkami, které by vyžadovaly dodatečné náklady na straně zadavatele. Pokud
záruka vyžaduje dodatečné náklady, musí být zcela zahrnuty v nabízené ceně,
- podmínky odstoupení od smlouvy,

7. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídky se podávají v jednom originále v uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy nebo
názvu či jména a příjmení a razítkem uchazeče, je-li fyzickou osobou. Nabídka musí být dodána
v neporušené obálce s adresou zadavatele a uchazeče, tj. adresou, na kterou bude možné nabídku
vrátit a nápisem:
„NABÍDKA – TUNELOVÁ MYČKA - NEOTVÍRAT“.
Nabídka bude obsahovat:
1. krycí list nabídky (viz. Příloha č. 2 Výzvy) a dále nabídku uchazeče dle požadavků
stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci
2. doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační kritéria (Příloha č. 3 Výzvy)
3. doklady, jimiž uchazeč splňuje profesní předpoklady (výpis z obchodního rejstříku apod. –
viz bod 3 Zadávací dokumentace)
4. dva originály Kupní smlouvy podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
(Příloha č. 4 Výzvy).
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8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka, která nebude formálně bezvadná, tj. nebude plně splňovat požadavky zadávací
dokumentace a technické specifikace, bude vyřazena a nebude hodnocena. Ostatní nabídky
budou seřazeny podle nabídkové ceny včetně DPH.
Jako nejvýhodnější pak bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH,
která splňuje všechny stanovené minimální požadavky na parametry dodávky.
9. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
10. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Technická specifikace zadávací dokumentace k výběrovému řízení
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 3 – Tabulka technických parametrů nabízených uchazečem dle požadavků
stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci

Příloha č. 1 - Technická specifikace zadávací dokumentace, tj. minimální požadavky na
parametry dodávky, k výběrovému řízení:
Tunelová košová myčka 150 košů/hod.
provedení celonerezové
posun zleva doprava
ohřev elektro; el.příkon/napětí: max. 28kW/400V
napojení na studenou vodu
využití zbytkového tepla myčky pro předehřev studené vody s využitím zabudovaného zařízení
pro max. úsporu energie vč. kondenzační jednotky pro kondenzaci páry
délka celé sestavy myčky včetně vstupního postranního podavače a výstupního válečkového stolu
max. 4080 mm, délka výstupního válečkového stolu min.1500 mm
rozměry mycích košů 50x50cm
mycí ramena po celé délce mycí nádrže
výkon mycího stroje min. 150 košů za hodinu při nejvyšší rychlosti posuvu
výkon mycího stroje min. 110 košů za hodinu při dodržení alespoň 2 minut kontaktního času v
aktivní zóně (dle normy DIN 10510)
mycí zóna s účinným filtračním systémem zaručujícím rychlé oddělení hrubších nečistot a jejich
průběžné odvádění do odpadu
mytí při teplotě min. 55°C
finální oplach čistou vodou při teplotě konstantní 85°C
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opakované využití ohřáté vody z finálního oplachu na následné mytí
minimálně trojnásobný oplach pomocí oplachových čerpadel
minimálně dvě oplachové nádrže
max. spotřeba oplachové vody 44 litrů na 110 košů bez ohledu na rychlost posuvu
tepelná a zvuková izolace dveří myčky
hlučnost stroje maximálně 65 dBA
funkce myčky zajišťující, aby jednotlivé zóny myčky pracovaly, jen když myčkou projíždí koše s
nádobím
automatické cykly pro sanitaci a čištění myčky včetně vnitřní strany dveří myčky
dotykový elektronický ovládací panel v češtině, minimálně s možností nastavení rychlostí posuvu
košů a nastavení vypouštění vody
centrální nouzový spínač pro nouzové zastavení myčky
napojení na vstupní postranní automatický podavač 90°, délka 80-90 cm
napojení na válečkový výstupní stůl pro bezproblémový posuv košů, na konci uzavřený
koncovým spínačem pro zastavení posuvu při zaplnění stolu mycími koši
napojení odtahu páry na stávající vzduchotechniku
nový nepoužitý výrobek, rok výroby nejpozději 2017, 2018
zaškolení obsluhy, min. rozsah 2 hod.
revize – předání dokladu o výchozí revizi, která je součástí ceny dodávky
záruka min. 24 měsíců
záruční opravy nejsou podmíněny placenými servisními prohlídkami

Příslušenství:
nerezový vstupní postranní automatický podavač 90°, délka 80-90 cm
nerezový válečkový výstupní stůl pro posuv košů, na konci uzavřený, vybavený koncovým
spínačem, délka výstupního válečkového stolu min.1500 mm (výstup pro 3 mycí koše)
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Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
IČO: 44159960, tel. 582 301 411
Příloha č. 2 – krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Veřejná zakázka malého rozsahu
Název:
Tunelová

košová elektrická myčka na nádobí 150 košů/hod. do
školní jídelny

Základní identifikační údaje
Zadavatel
Název:
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
Sídlo:
Studentská 4/2, 796 01 Prostějov
IČ:
44159960
Osoba oprávněná jednat
RNDr. Ing. Rostislav Halaš
za zadavatele:
Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná za
uchazeče jednat:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
Nabídková cena za celé plnění zakázky v CZK
Samostatně DPH
Cena celkem bez DPH:
(sazba 15 %):

Samostatně DPH
(sazba 21 %):

Osoba oprávněná za uchazeče jednat
Podpis oprávněné
osoby
Titul, jméno,
příjmení
Funkce

razítko
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Cena celkem včetně
DPH:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
IČO: 44159960, tel. 582 301 411
Příloha č. 3 – Tabulka technických parametrů nabízených uchazečem dle požadavků
stanovených ve výzvě a zadávací dokumentaci

Tunelová košová myčka 150 košů/hod.

Nabízené parametry

označení dodávky
výrobce, země původu
provedení celonerezové
posun zleva doprava
ohřev elektro; el.příkon/napětí: max. 28kW/400V
napojení na studenou vodu
využití zbytkového tepla myčky pro předehřev studené vody s
využitím zabudovaného zařízení pro max. úsporu energie vč.
kondenzační jednotky pro kondenzaci páry
délka celé sestavy myčky včetně vstupního postranního podavače
a výstupního válečkového stolu max. 4080 mm, délka
výstupního válečkového stolu min.1500 mm
rozměry mycích košů 50x50cm
mycí ramena po celé délce mycí nádrže
výkon mycího stroje min. 150 košů za hodinu při nejvyšší
rychlosti posuvu
výkon mycího stroje min. 110 košů za hodinu při dodržení
alespoň 2 minut kontaktního času v aktivní zóně (dle normy DIN
10510)
mycí zóna s účinným filtračním systémem zaručujícím rychlé
oddělení hrubších nečistot a jejich průběžné odvádění do odpadu
mytí při teplotě min. 55°C
finální oplach čistou vodou při konstantní teplotě 85°C
opakované využití ohřáté vody z finálního oplachu na následné
mytí
minimálně trojnásobný oplach pomocí oplachových čerpadel
minimálně dvě oplachové nádrže
max. spotřeba oplachové vody 44 litrů na 110 košů bez ohledu na
rychlost posuvu
tepelná a zvuková izolace dveří myčky
hlučnost stroje maximálně 65 dBA
funkce myčky zajišťující, aby jednotlivé zóny myčky pracovaly,
jen když myčkou projíždí koše s nádobím
automatické cykly pro sanitaci a čištění myčky včetně vnitřní
strany dveří myčky
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Ostatní

Tunelová košová myčka 150 košů/hod.

Nabízené parametry

Ostatní

Nabízené parametry

Ostatní

dotykový elektronický ovládací panel v češtině, minimálně s
možností nastavení rychlostí posuvu košů a nastavení vypouštění
vody
centrální nouzový spínač pro nouzové zastavení myčky
napojení na vstupní postranní automatický podavač 90°, délka 8090 cm
napojení na válečkový výstupní stůl pro bezproblémový posuv
košů, na konci uzavřený koncovým spínačem pro zastavení
posuvu při zaplnění stolu mycími koši
napojení odtahu páry na stávající vzduchotechniku
nový nepoužitý výrobek, rok výroby nejpozději 2017, 2018
zaškolení obsluhy, min. rozsah 2 hod.
revize – předání dokladu o výchozí revizi, která je součástí ceny
dodávky
záruka min. 24 měsíců
záruční opravy nejsou podmíněny placenými servisními
prohlídkami
další nabízené parametry:

Příslušenství:
nerezový vstupní postranní automatický podavač 90°, délka
80-90 cm
nerezový válečkový výstupní stůl pro posuv košů, na konci
uzavřený, vybavený koncovým spínačem, délka výstupního
válečkového stolu min.1500 mm (výstup pro 3 mycí koše)
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