
INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, 

Mladá Boleslav, Na Karmeli 206                                                                                           

ISŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206             www.issmb.cz            Tel.: 326 321 649       

 

                                                                                                
 

 V Mladé Boleslavi, dne 12. 7. 2018 

 

 Č.j.: ISŠMB/2018/507 

 

 Vyřizuje: Mgr. Štefan Klíma 

 Telefon: 724 292 704  

 

 

 

 

P O P T Á V K A  

k veřejné zakázce malého rozsahu  

dle  § 12  odst. 3, § 18 odst. 5 a § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., 

 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

 

na dodávku stroje na výrobu cukroví 
 

„Stroj na cukroví pro ISŠ“ 

 
1.  Identifikační údaje zadavatele: 
 

   Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 

Na Karmeli 206 

Mladá Boleslav 

293 80 

 

zastoupený: Mgr. Štefan Klíma 

ředitelem  příspěvkové organizace                           

IČ:         00 473 944    DIČ: -  

telefon: 724 292 704  

e-mail: reditel@issmb.cz  
 

2.  Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:  
 

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je  

STROJ NA VÝROBU TRVANLIVÉHO PEČIVA  

MIMAC model  SUPREMA 400 PLUS či adekvátní výrobek dle parametrů 

 

Charakteristika: 

- univerzální drezírka + strunovka 

- šíře plechu: max. 400 mm, délka libovolná 

- řídící počítač s pamětí pro 200 programů 

- barevná dotyková obrazovka Touch Screen  

- elektronický variátor rychlosti rotace válců 
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- násypka a hlava pro zpracování konzistentního (tužšího) těsta 

- regulace velikosti a tvaru pečiva 

- automatický posun plechů 

- automatické nastavení vzdálenosti trysek od plechu 

- zařízení pro rotaci trysek s nastavitelnou rychlostí 

- zařízení pro krájení strunou s nastavitelnou rychlostí 

- software + zařízení pro pokles stolu během dávkování – pro výrobu vrstvených   

   výrobků (indian, pusinky, atd.) 

- zařízení pro zpracování a dávkování řídkých hmot např: piškotová hmota 

- zařízení pro dávkování plátů na plechy s možností volby síly dávkovaného plátu 

- válce vyrobeny z potravinářského plastu 

příslušenství v ceně stroje: 

 lišta pro rotaci trysek 

 6 trysek rýhovaných průměr 10 mm, počet zubů 10 

 6 trysek hladkých průměr 10 mm 

 6 excentrických trysek ryhovaných průměr 8 mm, počet zubů 8  

 6 excentrických trysek hladkých průměr 8 mm 

 sestava pro krájení strunou se 6 výstupy pro výrobek kytička o průměru 40 mm 

s možností vykrojení středu 

 

 

Technické údaje: 

- rozměry (š x h x v): 1110 x 895 x 1360 mm, váha 240 kg 

- příkon:   1,5 kW, 230 V, 50 Hz 

- kapacita násypky: 24 l 

 

 

3.  Místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu: 
      
Místem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je Integrovaná střední škola, 

Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 

 
 

4  Požadovaný termín plnění veřejné zakázky malého rozsahu: 
 

Do 30. 9. 2018 

 
 

5  Požadovaná záruka za jakost dodávky: 
 

      Záruka za jakost  automobilu v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je 

požadována v délce 12 měsíců od předání zadavateli. 
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6.  Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 
 

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečem při podání nabídky. 
 

Prokázání kvalifikačních předpokladů bude zadavatel požadovat od uchazeče, který předložil 

nejvhodnější nabídku, před podpisem příslušné smlouvy   k plnění výše uvedené veřejné zakázky 

malého rozsahu.  
 

Uchazeč před podpisem uvedené smlouvy předloží zadavateli 

a)   v souladu s ustanovením § 54 písm. a) a  b) zákona   

 výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii, 

 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 

licenci, a to v úředně ověřené kopii, 

b) čestné prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah 

plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, podepsané osobou oprávněnou za 

uchazeče jednat. 
 

    
 

7.  Způsob hodnocení nabídek: 
 

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky bude nejnižší nabídková cena s DPH: 

   Maximální částka -   900.000,- Kč s DPH 

 
 

8.   Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny: 
 

Nabídka bude uchazečem zpracována písemně. 
 

Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýše přípustná, a to v členění  

bez DPH, samostatně DPH, a včetně DPH. 

 

Nabídka bude podepsána uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsána jím nebo 

jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsána jejím statutárním orgánem 

nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li nabídka podepsána zmocněnou osobou, je nutné k nabídce 

přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. 
      

9.  Platební podmínky: 
 

Zadavatel bude hradit jenom skutečně náklady dle smlouvy. 

Faktura bude vystavena po předání stroje. 

Splatnost faktur je 14 dní od doručení faktury zadavateli. 

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.  
 

       
 

10. Uzavření smlouvy  
       
      Smlouvu k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uzavře zadavatel s uchazečem, 

který předložil nejvhodnější nabídku.       
 

     Uchazeč předloží zadavateli společně s nabídkou i návrh smlouvy. Návrh smlouvy bude podepsán 

uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsán jím nebo jím zmocněnou osobou, 
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je-li právnickou osobou, bude podepsán jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. 

Bude-li smlouva podepsána zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně 

ověřenou kopii plné moci. 
 

  

11. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání: 
 

      Lhůta pro podání nabídek končí dnem 5. 8. 2018 ve 14.00 hodin. 
      
Místem pro podání nabídek je sekretariát školy: 

   Mgr. Štefan Klíma 

   Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 

Na Karmeli 206 

Mladá Boleslav 

293 80 

 

Nabídku je možné podat osobně v podatelně v uvedené budově nebo zaslat poštou na uvedenou 

adresu tak, aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání nabídek. 
 

Nabídku podává uchazeč v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky                  

„Stroj pro výrobu cukroví pro ISŠ“ - NABÍDKA-NEOTEVÍRAT a na uzavření opatřené 

razítkem, případně podpisem uchazeče. Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou 

je možné vrátit nabídku v případě, že byla doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.  

 

 

 

12. Kontaktní osoba zadavatele: 
 

Kontaktní osobou zadavatele jsou: 

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy 

telefon: 724 292 704 

e-mail: reditel@issmb.cz 
 

13.  Práva zadavatele: 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku a právo zrušit zadání výše uvedené 

veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.  
 

      Výše uvedená veřejná zakázka malého rozsahu není zadavatelem zadávána ve zjednodušeném 

podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona.  

 

Zadavatel bude o rozhodnutí informovat elektronicky. Po vyhodnocení předloží zadavatel svému 

zřizovateli výsledky a až po schválení Radou středočeského kraje uzavře s vybraným 

dodavatelem smlouvu.  
 

  

 

 

 

 

 Mgr. Štefan Klíma 

                                                                              ředitel školy 


