Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
e-mail: sekretariat@nembo.cz, www: http://www.nembo.cz , tel. 596 096 111

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Jiří Pavlík
596 096 313
pavlik@nembo.cz
10.07.2019

Výzva k podání nabídky
Vyzýváme Vás tímto v souladu se směrnici pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města
Bohumín č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu, která není zadávána
v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na

„Nákup granulové myčky provozního nádobí pro Bohumínskou
městskou nemocnici a.s.“

Název zadavatele: Bohumínská městská nemocnice,a.s.
Adresa zadavatele: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
IČ zadavatele: 26834022
Oprávněná osoba zadavatele: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva
Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředseda předst.
Igor Bruzl, člen představenstva
Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Pavlík, obchodně provozní manažer
Telefon: 596 096 313
E-mail: pavlik@nembo.cz www: www.nembo.cz
1. Předmět a rozsah nabídky
Předmětem je uzavření kupní smlouvy na nákup granulové myčky provozního nádobí pro
stravovací provoz Bohumínské městské nemocnice a.s., jejímž předmětem bude nákup výše
zmíněné myčky za podmínek a s parametry uvedenými níže, pro potřeby stravovacího provozu
Bohumínské městské nemocnice a.s., a to za podmínek kupní smlouvy, která tvoří nedílnou
součást tohoto dokumentu pod číslem dvě (2), a v termínech stanovených touto výzvou.
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2. Požadované parametry





























Granulová myčka provozního nádobí
Plně nerezová konstrukce
Vertikálně dělené dveře, otevírané nahoru a dopředu se spodní částí dveří tvořící integrovaný
stolek
Nakládací výška otvoru do myčky minimálně 670 mm
Vyjímatelný mycí koš kruhového tvaru
Mycí ramena s tryskami na granule umístěné po obou stranách mycí komory
Objem nádrže s mycí vodou min. 108 l
Provozní náplň granulí minimálně 8 l
Teplota mycí vody min. 65° C
Možnost volby programů s granulemi, nebo bez granulí
Minimálně 6 mycích programů, z toho 3 s granulemi a 3 bez granulí
Doba trvání nejkratších mycích programů maximálně 2 minuty s granulemi i bez granulí
Kapacita minimálně 6 x GN 1/1 hloubky 65 mm na jeden mycí cyklus nebo 3 x GN 1/1 hloubky
200 mm a 3 x GN 1/1 hloubky 65 mm na 1 mycí cyklus zároveň, nebo ekvivalentní v jiných
položkách na jeden mycí cyklus
Spotřeba oplachové vody při nejkratším mycím cyklu max. 4 l
Příkon myčky minimálně 16 kW, myčka bude uzpůsobena pro plnění studenou vodou
Příkon topného tělesa min. 14 kW
Souhrnná kapacita myčky je minimálně 180 x GN 1/1 hloubky 65 mm za 1 hodinu
Myčka bude vybavena jednotkou pro redukci páry po ukončení mycího cyklu
Součástí dodávky je základní naplnění granulí v objemu 8 l
Dávkovače mycí a oplachové chemie se sondou kontrolující hladinu chemie
Přehledný displej zobrazující data HACCP, teploty a servisní hlášení
HACCP s pamětí na minimálně posledních 99 mycích cyklů
Vestavěný systém upozorňující na nutnost výměny vody v tanku, nutnost výměny granulí a
nutnost servisní prohlídky
Nástavec do standardního mycího koše umožňující vkládání misek a hrnců s integrovaným
držákem drobného náčiní jako jsou sběračky, atd…
Držák plechů a vík, kapacita min 6 ks plechů 600x400 mm, nebo 8 vík GN 1/1
Držák hrnců s kapacitou min. 1 hrnec o průměru 400 mm anebo 2 hrnce o průměru 200 mm
2x flexibilní držák příslušenství skládající se ze 2 kovových háčků k uchycení do myčky a gumy
Záruka



min. 36 měsíců

Další podmínky
 Do nabídkové ceny budou promítnuty veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci
poskytování služeb včetně dopravy, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a potřebných
dokladů k přejímacímu řízení, likvidace obalového materiálu a také odvezení a ekologická
likvidace stávající myčky včetně příslušného protokolu o likvidaci.
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3. Lhůta plnění
Termín dodání je 5 týdnů od podpisu smlouvy.
4. Zadávací podmínky
Požadované technické specifikace a další podmínky jsou stanoveny dle požadavků zadavatele
v bodu 2. této výzvy.
Místem plnění veřejné zakázky je areál Bohumínské městské nemocnice a.s. pod adresou Slezská
207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín.
Prohlídka místa plnění není pro předmět plnění zakázky nezbytná, a proto nebude organizována,
je ovšem možná po osobní dohodě s vedoucí stravovacího provozu, paní Andreou Kubinskou,
dostupnou na adrese elektronické pošty kubinska@nembo.cz
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími
podmínkami, sděleními ve výzvě, upozornit na jejich případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si
ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Součástí nabídky budou i požadavky uchazeče
na objednatele. Na dodatečné požadavky ze strany prodávajícího nebude brán zřetel.

5. Obsah a forma nabídky
Předložená nabídka musí podána v českém jazyce a obsahovat:
- nabídkovou cenu uvedenou na krycím listu – příloha č.1 (v členění bez i včetně DPH)
- přesnou technickou specifikaci nabízené granulové myčka provozního nádobí (zařízení i veškeré
příslušenství musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do
provozu dle právních předpisů)
- prohlášení o shodě nabízeného předmětu VZ (CE značka- CE Conformity Declaration)
- veškeré další potřebné doklady opravňující uchazeče k dodávkám předmětu plnění
- název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení
- jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního
a mailového spojení

6. Požadavky na zpracování cenové nabídky
Nabídková cena uvedená v krycím listu a kupní smlouvě bude zpracována jako cena pevná,
smluvní a konečná a to bez DPH a včetně DPH.
Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci
poskytování služeb včetně dopravy, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a potřebných dokladů
k přejímacímu řízení, likvidaci obalového materiálu a také odvezení a ekologickou likvidaci
stávající myčky.
Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít
jakýkoliv vliv na cenu nabídky.
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Maximální přípustná nabídková cena je 820.000,- Kč bez DPH.

7. Místo a lhůta pro podání nabídky
Nabídky prosíme podat elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje EZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html
– a to do 24.07.2019 do 8°° hodin.
Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty.

8. Hodnocení
Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle jediného kritéria a tím je
nabídková cena. Způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je
výhradně záležitostí zadavatele.
Vybraní uchazeči, jejichž nabídky se umístí na prvém až třetím místě, budou svými nabídkami
vázáni do doby uzavření kupní smlouvy.
Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní
vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni kupní smlouvy, vyjma ceny a termínu
splnění dodávky, které budou závazné podle nabídky.

9. Jiné podmínky
Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 zákona 134/2016 Sb. v režimu výběrového řízení, na něž
se nevztahují kogentní ustanovení zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 zákona. Pojmy či
postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům
obsaženým v zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 zákona, a
dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném
případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení
postupu dle zákona.
Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.
Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením
nebo ukončením výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo
doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně.
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Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek
požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů.
Účastník řízení je požadovaný předmět povinen předložit do pěti (5) pracovních dnů od předložení
nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

MUDr. Svatopluk Němeček MBA

Igor Bruzl

předseda představenstva

člen představenstva

Příloha č.1 – Krycí list
Příloha č.2 – Kupní smlouva
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