
 
 

Výzva k předložení nabídky 
 

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

„Myčka nádobí  - centrální kuchyně“ 
 
1. Identifikační údaje zadavatele 
Název:   Domov pod hradem Žampach 
Právní forma:  Příspěvková organizace Pk 
Sídlo:   Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk 
IČO:    00854271 
Jednající:  PedDr. Luděk Grätz, ředitel domova 
Kontaktní osoba: Michal Vaňous, technik 
   tel.: 731 101 475, 465 618 184   
    email: technik@uspza.cz, uspza@uspza.cz 
    
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka zařízení -   
„Myčka černého nádobí do centrální kuchyně“ 
(strojní investice včetně dopravy,montáže a následného servisu) 
  
Jedná se o zakázku malého rozsahu, jejíž zadávání nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma povinnosti zadavatele 
postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. 
 
3. Zadávací dokumentace 
specifikace rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky: 
  
Mycí stroj na černé nádobí 
Nerez provedení 
Rozměry : cca 750(š) x 870(hl.) x 2200(v.) mm 
Půlené dveře (výsuv nahoru/ spodní část sklopení) 
Výkon (teoretický): až 40/24/12 košů/hod 
Rozměry koše: 608 x 672 mm 
Zásuvná výška (výška nádobí) : 640-670 mm 
Napájení: 400V    příkon 8 – 15kW max 
Teploty mytí 60/85 °C 
Energy provedení = výměník tepla, využívající unikající teplou páru k ohřevu studené 
přívodní vody. 
 
 
 
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek je do 15.10.2014 do 15.00 hodin.   
Nabídku lze zaslat  - písemně na adresu: 

Domov pod hradem Žampach 
Žampach č.p. 1 
564 01 Žamberk 

- nebo elektronicky: email   technik@uspza.cz nebo uspza@uspza.cz 
 

mailto:technik@uspza.cz
mailto:technik@uspza.cz
mailto:uspza@uspza.cz


5. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů  
 
- Dokladování nepožadováno 
 
 
6. Údaje o hodnotících kritériích 
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost zakázky 

= pořizovací cena včetně dopravy, montáže a zaškolení včetně DPH 21% 
   + vzdálenost servisního střediska (budoucí servisní náklady/dopravné) 
(při podmínce dodržení stanovených parametrů zakázky – viz bod 3) 

 
6.1. 
Nabídková cena dodavatele této veřejné zakázky nesmí přesáhnout 350 000 Kč včetně 
DPH. 
 
7. Možnost zrušení zadávacího řízení 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. V případě, 
že vítězný dodavatel na opakovanou písemnou výzvu zadavatele s dodatečně poskytnutou 
lhůtou 1 týden odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy, 
vyhrazuje si zadavatel právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý 
v pořadí. 
 
8. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídky se podávají písemně nebo elektronicky v českém jazyku. Nabídku tvoří doklady 
požadované v bodu 3. této výzvy.  
Hodnoceny budou pouze nabídky uchazečů předložené v souladu se zadávací dokumentací 
a touto výzvou. Nabídky nepředložené v termínu stanoveném v této výzvě nebo 
nepředložené dle této výzvy a zadávací dokumentace kompletně a nabídky s obsahovými a 
formálními vadami budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.  
 
  
 
 
 
V Žampachu dne 22.09.2014 
 
 

 
--------------------------------------- 
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