
strana -1- (celkem 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
I. ZADAVATEL 
Název: Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. 
IČ zadavatele: 27467686 
Kontaktní adresa zadavatele: Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Osoba zastupující centrálního zadavatele: Bc. Hana Skořepová, ředitelka    
Telefon: + 420 494 532 959 
E-mail: hana.skorepova@pro-sen.eu 
 
Kontaktní osoba ve věcech organizačních: 
RNDr. Tomáš Kytlík 
Telefon: +420 722 943 646 
E-mail: tomas.kytlik@rychnov-city.cz 
 
II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
Předmět zakázky 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení kuchyně v rámci projektu 
Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb  Rychnov nad Kněžnou. (viz. příloha č. 3 této 
ZD).  
Předmět zakázky zahrnuje:  

 Dodávku vybavení do místa určení, jeho instalace a uvedení do provozu s předvedením 
funkčnosti (uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy); 

 Provedení nezbytných revizí veškerých spotřebičů a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vystavení prohlášení o shodě a vyhotovení protokolu v českém jazyce; 

 Předání manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu 
zařízení, vše v českém jazyce a 3 vyhotoveních v listinné podobě; 

 Předání záručních listů v českém jazyce k dodaným zařízením 

 Likvidace obalů a odpadu; 

 Poskytnutí bezplatného záručního servisu dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu 
záruční lhůty: 

 na technologické části min. 24 měsíců 
 na pracovní stoly, nástěnné police, regály z nerez plechů používaných 

v potravinářském průmyslu 60 měsíců 

 Servisní prohlídku dodaného vybavení po uplynutí 6 měsíců od předání a převzetí předmětu 
plnění 
 

Veškeré dodávky, zařízení a vybavení nabízené účastníkem musí splňovat české příp. evropské normy 
a zákonné předpisy, a to především požadavky dle zákona č. 22/1977 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a rovněž musí být splněny požadavky Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Dodávané přístroje a veškeré jejich příslušenství, zařízení a vybavení musí být nové, nikdy 
předtím použité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. 
 

 

VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 
Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb   
Rychnov nad Kněžnou – technologické vybavení kuchyně 
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Tato veřejná zakázka je financována z programu MPSV ČR 113D31 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb 2007 – 2018. Účastník bere na vědomí, že prodlení při 
plnění předmětu veřejné zakázky může mít za následek nesplnění podmínek dotačního 
programu. 
 
Klasifikace zakázky (CPV):   39141000-2 – kuchyňský nábytek a zařízení 
 
URL zakázky: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27467686. 

Druh veřejné zakázky: dodávky 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2,15 mil. Kč bez DPH 

 
III. PŘÍSTUP K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
Přístup k zadávací dokumentaci zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27467686. 

Vzhledem k tomu, že celá zadávací dokumentace včetně příloh byla zveřejněna na profilu 
zadavatele, doporučuje zadavatel účastníkům sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné 
zakázky na profilu zadavatele, zejména s ohledem na případné dodatečné informace. 
 

IV. PODÁNÍ NABÍDKY 
Lhůta 27. 05. 2017 do 13:00 hod. 
Místo: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Způsob: Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny - pondělí a středa od 8.00 hod do 17.00 hod, v 
úterý, čtvrtek od 8.00 hod do 15.00 hod a v pátek od 8.00 hod do 14.30 hodin. 
 

V. KVALIFIKACE 
Účastníci jsou povinni prokázat následující způsobilost a kvalifikaci tím, že předloží níže uvedené 
doklady. 
 
Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ) 
Účastník prokáže základní způsobilost dle § 74 ZZVZ předložením čestného prohlášení (Účastník může 
pro čestné prohlášení použít formulář v příloze č. 2 této zadávací dokumentace). 
 
Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ) 
Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to 
předložením následujících dokladů: 
1. Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, 
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 
2. Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 
právní předpisy takové oprávnění vyžadují. 
 
Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ) 
Účastníci prokáží technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ, a to předložením: 
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1. Seznamu významných dodávek provedených účastníkem za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení. 
Zadavatel doklady za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení nebude 
zohledňovat. 
 
Minimální úroveň: 
1. Nejméně 3 zakázky na dodávky s minimální hodnotou 1 mil. Kč bez DPH každé z těchto zakázek. 
Pokud účastník realizoval dodávku s pomocí poddodavatelů nebo ve sdružení nebo jako poddodavatel, 
minimální finanční objem účastníkem předložených dodávek musí být alespoň 1 mil. Kč bez DPH. 
Dodávky realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze sčítat. 
 
Způsob prokázání kvalifikace: 
1. Předložením seznamu dokončených dodávek obdobného charakteru provedených účastníkem 
v posledních 3 letech. 
Seznam musí vedle popisu předmětu dodávky obsahovat minimálně měsíc a rok fyzického provedení, 
informaci o finančním objemu účastníkem provedených dodávek a identifikaci objednatele. Seznam 
musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  
 
Prokazování způsobilosti a kvalifikace: 
Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky 
zadavatele, prokázat čestným prohlášením dle § 53 odst. 4 ZZVZ nebo jednotným evropským 
osvědčením (zejména § 87 ZZVZ), výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (zejména § 228 
ZZVZ) anebo výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 ZZVZ), či výpisem nebo 
v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ. 
Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným v § 83 
ZZVZ. 
Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé 
společnou nabídku v souladu zejména s § 82 ZZVZ. 
 
VI. HODNOCENÍ 
Hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena bez DPH 
Nejnižší nabídková cena = nejvhodnější nabídka na prvním místě v pořadí. 
 
Rychnov nad Kněžnou 09. 06. 2017 
 
 
 
Bc. Hana Skořepová 
ředitelka 
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