
Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace, Krušnohorská 735/11, Karlovy Vary, 360 10 

 

VÝZVA 
K podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu II. Kategorie na dodávky, které není 

organizováno dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 

 

 

KONVEKTOMAT 

 
 

Identifikační údaje veřejného zadavatele  

Název:   Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace    

Sídlo:   Krušnohorská 735/11, Karlovy Vary, 360 10   

IČ:   69979359  

Statutární zástupce: Mgr. Josef Šrámek, ředitel školy  

Telefon:   353 437 114  

e-mail:   sramek@zsruzovyvrch.cz  

 

Předmět zakázky:   konvektomat 

 

Předpokládaná cena dodávky: do  500.000,-Kč včetně DPH 

 

Forma :      smlouva - objednávka - faktura 

 

Termín plnění:     do 15. 08. 2020 

     

         

Místo dodávky:    školní jídelna základní školy Krušnohorská 11, Karlovy Vary, 360 10 

 

Termín pro podání nabídek: do  15. 06. 2020 do 15,00 hodin 

 

Povinné náležitosti nabídky: (1) krycí list nabídky 

(2) technické specifikace – splnění všech bodů 

(3)doplněný a oprávněnou osobou  podepsaný návrh smlouvy.V případě podpisu smlouvy 

zmocněnou osobou, musí být na plné moci uvedeno „ k podpisu smlouvy….“ 

(4) výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění 

(5) čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm.        

a) až k),  

(6) čestné prohlášení k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 

(7) certifikát potvrzený od výrobce o proškolení servisního technika pro rok 2020 - kopie 

(8)  certifikát potvrzený od výrobce o proškolení školícího kuchaře pro rok 2020 - kopie 

 

Způsob podání nabídek: nabídky budou přijímány pouze v písemné podobě na adrese zadavatele, nikoliv elektronickými 

 prostředky. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené: 

 VZ „KONVEKTOMAT“– NEOTVÍRAT!.    

 

Termín otevírání obálek:   25. 06.2020 ve 13,00 hod.  na adrese zadavatele 

 

Kritéria hodnocení nabídek:  Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
    Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky 

    v souladu s technickou specifikací. 

 
 

 

 



 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu se žádným 

uchazečem, zrušit veřejnou zakázku. 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne  27. 05. 2020      

   

 

 

 

   ……………………………………………………… 

      Mgr. Josef Šrámek, ředitel školy 


