
 

Základní škola F.L.Čelakovského 
Jezerní 1280, 386 01  Strakonice 

IC: 47255897 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    

         
      

    Vyřizuje:   Strakonice 12.10.2012 

    Lebedová   
      

 
Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
k podání nabídky na dodávku a montáž konvektomatu  

do školní jídelny 
 
 

Základní škola F.L.Čelakovského, Jezerní 1280, Strakonice, jako zadavatel, 
vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách 
města Strakonice a v souladu s usnesením  Rady města Strakonic  č.1614/2012 
ze dne 25.4.2012 výzvu k podání nabídky malého rozsahu: 
„ Dodávku a montáž konvektomatu“. 
 

1. Zadavatel veřejné zakázky 
 

Základní škola F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280  
Sídlo: Jezerní 1280, 386 01 Strakonice,  
Zastoupená: ředitelkou školy Mgr.Kolesovou Jaroslavou, mobil 739 054 044 
IČ: 47255897 
 
 

2. Vymezení plnění veřejné zakázky /předmět zakázky/ 
 

Předmětem zakázky je dodávka 1 ks konvektomatu do školní jídelny včetně: 
- klec pro konvektomat 10xGN 2/1 
- sada gastronádob dle dohody do 10.000,- Kč 
- s úsporou energie  
- s možností využít vybavení již stávajícího konvektomatu ve ŠJ 

(zavážecí vozík, čistící a leštící prostředky,…) 
- montáž s připojením na el.energii, vodu a odpad 

 
 
 



 
Požadavky na technické parametry konvektomatu, provedení a vybavení: 

- konvektomat se samostatným vestavěným vyvíječem páry /vývoj 
páry boilerem umístěným mimo pracovní komoru o kapacitě 
10xGN 2/1 elektrický, celonerezové provedení, elektronické řízení, 
programovatelný /min. 50 programů o min. 6 krocích/, digitální 
signalizace, doplněno podstavcem s vodícími lištami pro GN 

 
Další požadavky: 

- v režimu kombinace horkého vzduchu a páry možnost automatické 
regulace vlhkosti v min. 10 stupních 

- možnost samostatného ovládání otevírání komínku pro odvětrání 
komory /elektrické – aby bylo možno řídit přes programy/ 

- reverzace chodu ventilátoru v komoře a brzdění při otevírání dveří 
- možnost ventilátor taktovat nebo řídit otáčky ventilátoru a možnost 

volby „delta t“ funkce 
- režimy provozu konvektomatu minimálně: pára, horký vzduch, 

kombinace páry a vzduchu, regenerace 
- sprcha na čištění pracovní komory s automatickým navíjením 
- vícebodová sonda pro snímání jádrové teploty a automatika této 

sondy 
- HACCP paměť a port pro napojení HACCP systému 
- integrované automatické mytí komory 
- dotykový ovládací displey se zobrazením ikon varných procesů 
- teplotní rozsah 30-300 oC 
- případně další lepší funkce, které plně nahradí či předčí požadované 

funkce 
- požadavek na zaškolení = školící kuchař minimálně 8 hodin 

+předání návodu 
 
 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
 
Kompletní realizace a předání: do 18.12.2012. 
Místo plnění:Školní jídelna při Základní škole F.L.Čelakovského,  

  Chelčického 555, Strakonice 
 

Prohlídka prostor ve ŠJ Chelčického 555, Strakonice  se pro zájemce uskuteční 
dne 22. – 24.10.2012 v době od 11-13 hod  za účasti vedoucí školní jídelny  
p. Chválové Hany, telefon 380 429 390, mobil 729 709 743. 
 

 
 



4. Způsob zpracování nabídky 
 
4.1 Prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
Uchazeč předloží originál nebo úředně ověřenou kopii příslušného oprávnění k 
podnikání (živnostenský list - ověření ne starší 90 dnů, výpis z obchodního 
rejstříku - ne starší 90 dnů). 
 

4.1 Čestná prohlášení 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy a 
že si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, 
technické nejasnosti a že podmínky výzvy respektuje. 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce 
jsou pravdivé. 
 

4.2 Cenová nabídka 
Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč 
bez DPH, výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně 
DPH. 
Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V 
případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako 
nejvýše přípustná. 
 

4.3 Reference o realizovaných akcích 
Uchazeč uvede seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru za období 
posledních pěti let a jejich finanční rozsah. 
 

4.4. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky 
Uchazeč předloží certifikát o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů a 
návod na údržbu nábytku. 
 

4.5 Návrh smlouvy o dílo 
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem 
uchazeče. 
Požadavky na obsah smlouvy: 
 a) Uchazeč (ve smlouvě pak dodavatel) navrhne smlouvu o dílo podle 
obchodního zákoníku. 
 b) Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě. 
 c) Předmět plnění - dle čl. 2 této výzvy. 
 d) Cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k plnění předmětu veřejné 
zakázky. 
 e) V případě prodlení plnění ze strany uchazeče je zadavatel (ve smlouvě 
pak objednatel) oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny 



díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst 
od smluvní ceny díla. 
 f) Základní požadavky na platební podmínky: 
- platebním dokladem je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu se 
splatností 14 dní ode dne doručení faktury objednateli po realizaci díla. Stejný 
termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků 
z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 
 g) Záruční podmínky. 
 h) Místem plnění je místo uvedené v čl. 3 této výzvy. 
 i) Termín plnění -  dle čl. 3 této výzvy. 
 

5. Způsob hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena díla s DPH. 
 

6. Místo a způsob podávání nabídek 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce s označením "Nabídka-
konvektomat," NEOTVÍRAT  na adresu ZŠ F.L.Čelakovského, Jezerní 1280, 
386 01 Strakonice. 
 

7. Lhůta pro podávání nabídek 
Lhůta končí  16.11.2012  v 11.30 hodin. 
 

8. Výhrady zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky 
ověřit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu a nevrátit žádnému 
z uchazečů podanou nabídku. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 
 

9. Ostatní podmínky a požadavky 
Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Kompletní nabídka bude datována, opatřena podpisem oprávněné osoby a 
otiskem razítka. 
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
 
        Mgr. Kolesová Jaroslava 
         ředitelka školy 


