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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Rychlovarné konvice
Číslo veřejné zakázky: 137/2021/ZMR
Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého
rozsahu dle §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění:
Doba plnění: do 2 týdnů od objednávky
Místo plnění: Státní léčebné lázně Janské Lázně, sklad MTZ Dětská léčebna Vesna, Janské Lázně
Vyřizuje: Vojtěch Sameš, vedoucí nákupu
tel: +420 499 860 139/618, +420 724927461, e-mail: vojtech.sames@janskelazne.com
Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje
Ustanovení, která musí být součástí smlouvy:
Záruční lhůta min. 24 měsíců. Úhrada fakturou se splatností 30 dnu po dodání zadavateli. Smluvní
pokuta za nedodání výrobku do stanoveného data 500 Kč/denně, nejvýše však do 100% hodnoty
objednávky. Předložená cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním
výrobku do sídla zadavatele (dopravné, balné, apod.). Dodávka bude provedena do 1 týdne od
objednání. Při nedodržení termínu muže zadavatel od uzavřené objednávky (příp.smlouvy) bez
náhrady odstoupit. Zadavatel si vyhrazuje právo: výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního
vztahu, neposkytovat náhradu nákladu vynaložené uchazečem na účasti ve výběrovém řízení.
Nabízené ceny budou uvedeny za požadovanou jednotku (ks, bal, role, blok) jako jednotkové.
Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v Registru plátců DPH jako
nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě
kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce dane
z přidané hodnoty dle § 106a zákona c. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, kdy bude prodávající uveden v Registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce daně
z přidané hodnoty, je to důvodem pro okamžité odstoupení od této smlouvy - objednávky ze strany
kupujícího.
Určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit: Občanský zákoník
Jazyk, ve kterém bude nabídka podána: český
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Popis:

Nerezová rychlovarná konvice – referenční typ ETA 4598 Agáta
Filtr proti usazeninám
Filtr omyvatelný
Podstavec středový konektor - 360°
Ukazatel množství vody Ano
Výklopné víko bezpečnostní
Typ ohřevu ukrytá topná spirála - ploché dno
Cestovní Ne
Materiál nerez
Barva nerez
Objem rychlovarné konvice min 1.7 l
Příkon rychlovarné konvice 2000 W
Množství: 20 ks
Účastník vkládá jednotkové ceny do systému TENDERARENA, hodnocení proběhne automaticky
v systému.
Součástí nabídky bude produktový nebo technický list, popis, z něhož bude možné zadavatelem ověřit
minimální technické parametry dané referenčním modelem. Dodavatel je povinen nabídnout zboží,
jehož kvalita a parametry jsou stanoveny referenčním typem jako minimální, dodavatel muže
nabídnout i jiný typ zboží než je uvedený referenční typ, avšak kvalitativně stejných či lepších
parametrů.
Zadavatel zvážil v souladu s § 6 odst. 4 zákona možnosti sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací v této veřejné zakázce. Zadavatel neidentifikoval
žádné relevantní aspekty, které by zohlednil v zadávacích podmínkách. Vzhledem k tomu, že
zadavatel neidentifikoval žádné relevantní aspekty OVZ, nebude tyto aspekty a skutečnosti popisovat
v Kontrolním listu OVZ, nebude tak uvádět ani přijatá opatření.
Zadavatel nevyužije složitějšího řešení hodnocení podle kritérií kvality OVZ , jelikož dle jeho názoru
takový postup nepřináší větší pozitivní efekt. Zvolený postup akceptuje všechny zásady §6 a ZZVZ
a zásady 3E přiměřeně
V Janských Lázních 14.10.2021

Ing. Alena Rűckerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek
Tel.: +420 499860133, e-mail: alena.ruckerova@janskelazne.com
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