Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění:
Elektrický konvektomat
Zařízení je určeno do školní kuchyně

A. Provedení konvektomatu a vybavení:
• Barevný dotykový ovládací displej
• 1000 programů s 20 kroky
• Horký vzduch 30 - 300 °C
• Kombinovaný režim 30 – 300 °C
• Pára 30 – 130 °C
• 4 bodová teplotní sonda
• Virtuální pomocník
• WSS - ochrana před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
• automatické mytí
• integrovaná sprcha
• Delta T pečení/vaření
• Nízkoteplotní pečení
• Funkce COOK&HOLD
• Regenerace
• Banket systém
• obousměrný ventilátor
• 5 rychlostí ventilátoru
• taktování ventilátoru
• Fan stop – okamžité zastavení ventilátoru po otevření dveří
• Časovač zásuvů
• Funkce LEARN
• Automatický předehřev/zchlazení
• Autoklima – kontrola sytosti páry
• Automatický start
• QuickView – rychlý náhled programu, rozčlenění vlastních programů do složek – oblíbené,
top 10, poslední použité atd
• Klapka pro odtah přebytečné páry
• ACM (automatické řízení kapacity)
• Eco logic - systém úspory el. energie
• aretace dveří
• Funkce TURBO STEAM - rychlá pára
• SDS servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
• USB rozhraní
• LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

B. Technické parametry:
Energie
vývin páry
Kapacita jídel na výdej
Rozteč zásuvů [mm]
Rozměry (Š x V x H) [mm]
Celkový příkon
Jištění
Napájení
Hlučnost

elektřina
injekční
11 zásuvů GN 1/1
65
933x1046x863
s tolerancí 5%
do 18,6 kW
32 A
3 N~/400 V/50 -60 Hz
do 70 dBA

C. Příslušenství:
1. Změkčovač vody s automatickou regenerací
2. Podstavec pod konvektomat, vsuvy na gastronádoby, nerezové provedení, rozměr dle
konvektomatu
3. Sada gastronádob ke konvektomatu dle výběru

Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název zakázky:

„KONVEKTOMAT s příslušenstvím“

Číslo zakázky:

VZ/2018/2/01

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17
Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o
zadávací řízení podle tohoto zákona

Dodavatel
(obchodní firma nebo název)

…

Sídlo
(celá adresa včetně PSČ

…

Právní forma

…

Identifikační číslo

…

Daňové identifikační číslo

…

Kontaktní osoba

…

Telefon

…

E-mail

…

Předmět nabídky
Celková nabídková cena za
realizaci předmětu VZ

Nabídková cena bez DPH

Nabídková cena včetně DPH

…

…

V …………………. dne ……………………..

……………………
Razítko/Firma

……………………………………....
Jméno a příjmení (tiskacím)

..……..…..…………………….
podpis oprávněné osoby

Příloha č. 3

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle písm. a) až e)
odstavce 8.5. Výzvy k podání nabídek
Dodavatel:

……………………………..

Sídlo:

……………………………..

IČ:

……………………………..

Prohlašuji tímto čestně, že dodavatel splňuje základní způsobilost podle písm. a) až e)
odstavce 8.5. Výzvy k podání nabídek, tzn., že jsem dodavatel, který
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro
trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný
čin účasti na organizované zločinecké skupině,
trestný čin obchodování s lidmi,
trestné činy proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod,
podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti),
trestné činy hospodářské (zneužití informace a postavení v obchodním styku,
sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při
veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie),
trestné činy obecně nebezpečné,
trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu
pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob,
úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci)
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v odstavci
2 a vedoucí pobočky závodu.

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.

Toto čestné prohlášení podepisuji za shora uvedeného dodavatele jako ………………………………
(např. předseda představenstva a.s., jednatel s.r.o., prokurista, zmocněnec atd.), a to ve
vztahu ke všem osobám, na které se některá shora uvedená způsobilost vztahuje nebo ji
musí splňovat.

V …………………….

……………………
Razítko/Firma

dne ……………………..

…..…………………………………….
Jméno a příjmení (tiskacím)

.…………………….
podpis

Příloha č. 4

Kupní smlouva
uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany
Kupující:

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín

sídlo:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:

Turkmenská 1612, 755 01 Vsetín
Mgr. Romanem Třetinou, ředitelem školy
70238898
není plátcem DPH
KB Vsetín, č. 254 31 851 / 0100

(dále jen kupující)
a
Prodávající:
sídlo:
zapsaná:
Zastoupeno:
Zastoupení:
•
ve věcech smluvních:
•
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
(dále jen prodávající)

II.
Předmět plnění
1. Předmětem plnění je dodávka a instalace elektrického konvektomatu s příslušenstvím pro školní
jídelnu v rozsahu dle veřejné zakázky malého rozsahu.
2. Předmětem plnění je také doprava, instalace, napojení na vnitřní kanalizaci a odzkoušení
funkčnosti předmětu plnění a zaškolení obsluhy v místě plnění jednodenním školením
profesionálním kuchařem.
3. Předmětem plnění je také provedení montážních prací nutných pro připojení dodávaného
zařízení.

III.
Místo plnění
Místem plnění smlouvy je budova Základní školy, Mateřské školy a Praktické školy Vsetín,
Turkmenská 1612, Vsetín.

IV.
Způsob a termín plnění
1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající provede dodání předmětu smlouvy nejpozději
do 19. prosince 2018.
2. Dodáním předmětu plnění se rozumí řádná dodávka, instalace na místě, zprovoznění
a odzkoušení funkčnosti předmětu plnění a předání dokladů dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy.

V.
Kupní cena
1. Cena za předmět plnění v rozsahu dle článku II. této smlouvy byla stanovena jako pevná
a konečná a činí ………………….. Kč bez DPH. Celková cena včetně DPH 21% činí …………………… Kč.
2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, je ji možno měnit jen za podmínek stanovených
ve smlouvě a je stanovena na základě nabídky podané prodávajícím ve veřejné zakázce malého
rozsahu na dodávku konvektomatu s příslušenstvím pro Základní školu, Mateřskou školu
a Praktickou školu Vsetín, Turkmenská 1612, Vsetín.
3. Prodávající prohlašuje, že cena za předmět plnění zahrnuje veškeré práce a náklady nutné pro
dodání předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy.

VI.
Platební podmínky
1. Kupující se zavazuje zboží uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího
uvedený v úvodu této smlouvy na základě daňového dokladu (dále jen faktury), kterou
prodávající vystaví po protokolárním předání a převzetí předmětu koupě. Splatnost této faktury
činí 21 dnů od jejího vystavení.
2. Faktury dle předchozího odstavce tohoto článku budou obsahovat veškeré náležitosti daňových
dokladů stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem o dani z přidané
hodnoty a zákonem o účetnictví v platném znění a budou označeny názvem předmětu koupě
uvedeným v této smlouvě.
3. V případě, že bude faktura vystavena před splněním nebo nebude obsahovat veškeré náležitosti
dohodnuté podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn
vrátit fakturu prodávajícímu do data splatnosti. V takovém případě prodávající vystaví novou

fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není kupující v prodlení
s placením faktury.
Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
a) označení faktury a číslo
b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího
c) předmět plnění a den dodání předmětu plnění
d) ceny jednotlivých položek předmětu plnění
e) celkovou cenu předmětu plnění

VII.
Záruka za předmět plnění, záruční podmínky
1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodaný předmět plnění dle článku II., záruku v trvání ………
měsíců ode dne předání předmětu plnění. Záruka se nevztahuje na vady, které způsobí kupující
nesprávným užíváním předmětu plnění.
2. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na dodaném předmětu vada, oznámí kupující bezodkladně
její výskyt prodávajícímu. Práce na odstranění vady v záruční době je prodávající povinen zahájit
neprodleně po nahlášení tj. v případě nahlášení závady do 09:00 hodin týž pracovní den, při
pozdějším nahlášení následující pracovní den, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.
3. Vada v záruční době bude odstraněna v co nejkratším možném termínu. Termín odstranění vady
bude dohodnut písemně. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si kupující
právo určit tento termín jednostranně formou doporučeného dopisu adresovaného
prodávajícímu. Takto stanovený termín bude respektovat dodavatelské možnosti prodávajícího.
4. Po dobu trvání záruky na dodané zařízení má kupující zajištěny záruční opravy bezplatně v místě
plnění.
5. Prodávající se zavazuje, že při provádění předmětu plnění dle této smlouvy neporuší práva třetích
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva
autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti ze strany
Prodávajícího je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Prodávající.

VIII.
Převzetí předmětu plnění
1.

K převzetí předmětu plnění vyzve prodávající kupujícího 3 pracovní dny předem.

2.

Kupující není povinen převzít předmět plnění vykazující vady a nedodělky.

3.

K předání předmětu plnění připraví a doloží prodávající:
a) předávací protokol,
b) dodací listy, záruční listy,

c) doklady prokazující, že na rozvody pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý
styk s pitnou vodou podle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění,
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

IX.
Smluvní pokuty
1. V případě, že prodávající nedodrží termín dodání předmětu plnění dle článku IV. odst. 1 uhradí
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu plnění za každý den
prodlení.
2. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu tím, že předmět smlouvy nebyl dodán
řádně či včas.
3. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury prodávajícímu, zaplatí kupující
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vady v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 3 této
smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé
takovéto porušení smlouvy a den prodlení.
5. Zaplacením smluvních pokut není dotčena povinnost prodávajícího k náhradě škody způsobené
porušením povinností, na níž se smluvní pokuta vztahuje, a oprávnění kupujícího náhradu škody
požadovat. Škodou se rozumí i penalizace (obvyklá v daném místě a čase), kterou bude muset
kupující uhradit z titulu prodlení prodávajícího s dokončením prací. Škoda musí být uhrazena
v plném rozsahu, tedy i v případě, že přesahuje výši smluvní pokuty.
6. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
k jejich zaplacení povinné smluvní straně.
7. Zaplacením smluvních pokut, penále a škod nezaniká povinnost dokončit předmět plnění dle
této smlouvy.
8. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne kupujícímu nárok, může kupující započítat proti
doplatku ceny předmětu plnění fakturované prodávajícím.

X.
Ostatní ujednání
1. Vlastnické právo k předmětu plnění dle této smlouvy přechází na kupujícího jeho protokolárním
předáním.
2. Veškeré závady, poruchy nebo požadavky na servisní zásahy v průběhu záruční doby i po jejím
skončení kupující nahlašuje:

Jméno a příjmení zodpovědné osoby:

.............................................................................

Adresa:

.............................................................................

Mobil:

.............................................................................

Email:

.............................................................................

3. Prodávající nese odpovědnost za škody na předmětu plnění do doby fyzického předání a převzetí
předmětu plnění kupujícím. Dále nese prodávající odpovědnost za škody způsobené při
provádění předmětu plnění kupujícímu či třetím osobám.
4. Při plnění této smlouvy je prodávající povinen postupovat s odbornou péčí. Dále se prodávající
zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
5. Použití náhradních výrobků či zařízení oproti této smlouvě je možné pouze s písemným
souhlasem kupujícího a za podmínky, že nedojde ke snížení parametrů předmětu plnění.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen na základě dohody formou průběžně
číslovaných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
7. Zpoždění s uplatněním či neuplatněním určitého nároku, práva nebo ustanovení této smlouvy
jednou stranou vůči druhé straně, ani pouze částečný výkon práva se nepovažují za vzdání se
práva z této smlouvy oprávněnou smluvní stranou.
8. V případě, že některá ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá
strana právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být
doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Právní účinky odstoupení nastávají dnem
doručení. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje zejména:
- prodávající bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení předmětu plnění
- kupující bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem zaplacení faktur
- pokud dodané výrobky a zařízení nebudou splňovat parametry specifikované
v podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu.

XI.
Závěrečná ustanovení
1. Názvy článků jsou pouze informativní a vloženy pro přehlednost a nemají žádný vliv na výklad
smlouvy.
2. Pro případ, že je rozsah některého ustanovení příliš široký v jakémkoliv směru a toto ustanovení
nemůže být proto plně účinné a vykonatelné, bude takové ustanovení účinné a vykonatelné v
největším možném rozsahu přípustném podle práva a takové ustanovení se bude považovat za
změněné v tomto směru.
3. Žádné zamýšlené změny této smlouvy nebudou účinné, pokud nebudou učiněny písemně
a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Prodávající se zavazuje bezodkladně informovat kupujícího o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště prodávajícího, a to až do doby úplné úhrady kupní ceny.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž kupující obdrží 2 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti
nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.
7. Prodávající bere na vědomí, že Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín,
Turkmenská 1612 je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr
smluv“). Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé
této smlouvy v jejím plném znění. Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín jako
smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv,
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
8.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na
základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne …………………….

Za kupujícího:

V ………………………….. dne …..............

Za prodávajícího:

…………………………………..
…………………………………….
Mgr. Roman Třetina
ředitel školy

………………………………
……………………….……..

