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Výzva k podání nabídek 
 

Název zakázky: Elektrický konvektomat - Základní škola Hradec Králové, 
M. Horákové 258 

Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce): 

Dodávka a montáž elektrického konvektomatu 

Datum vyhlášení zakázky: 30.6.2015                

Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 

Sídlo zadavatele: M. Horákové 258/50, 500 06 Hradec Králové 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Mgr. Ondřej Fajfr 
tel.: 495 703 101, 725 780 025 
e-mail: fajfr@zshorakhk.cz 

IČ zadavatele: 62695177 

DIČ zadavatele: CZ62695177 

Kontaktní osoba zadavatele, 
vč. kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Ondřej Fajfr 
tel.: 495 703 101, 725 780 025 
e-mail: fajfr@zshorakhk.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 
příjmu, vč. času) 

Datum zahájení: 2.7.2015, 8:00 
Datum ukončení: 17.7.2015, 9:00 
Poštou nebo osobně na sekretariátu školy 

Popis předmětu zakázky: Elektrický konvektomat se zavážením s injekčním vývinem 
páry o kapacitě 12x GN 2/1 nebo větší, maximální příkon 
38 kW,  
který pracuje v režimech: 

 Horký vzduch 30–300 °C 
 Kombinace 30–300 °C 
 Pára 30–130 °C 
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Funkce a vybavení stroje 
 okamžité a jednoduché intuitivní vaření 
 virtuální pomocník pod každým tlačítkem 
 automatické mytí  
 automatické odvápnění varné komory 
 velký dotykový (tlakový) ovládací displej  
 vícebodová teplotní sonda – jádro potraviny pod 

kontrolou min. 4 body 
 Delta T vaření 
 nízkoteplotní vaření/pečení 
 vaření/pečení přes noc 
 funkce uvař a udržuj  
 programování – 1000 programů/20 kroků 
 piktogramy 
 okamžitá nápověda pro přípravu a vaření pokrmů 
 5ti rychlostní autoreversní ventilátor  
 taktování ventilátoru  
 časování zásuvů – různé produkty vařené v jednom 

čase 
 automatické zastavení ventilátoru – zabraňuje 

opaření při rychlém otevření dveří 
 automatický předehřev/zchlazení – kompenzuje 

únik teploty při otevření dveří 
 kontrola sytosti páry (1 % přesnost) 
 automatický start 
 kontrolované dopečení produktu  
 automatické přizpůsobení programu dle využité 

kapacity 
 funkce sledující náklady na energii pod kontrolou 
 USB, LAN rozhraní  
 bezpečnostní otvírání dveří ve dvou krocích 
 dvojité dveřní sklo  
 odkapová dveřní vanička  
 vyměnitelné dveřní těsnění  
 WSS (Water saving system)  
 integrovaná sprcha  
 servisní a diagnostický systém 
 IPX5 krytí  
 okamžitý HACCP výpis 
 součástí zakázky jsou veškeré stavební úpravy 

zahrnující přívod elektrické energie z rozvaděče na 
místo zapojení a další stavební úpravy spojené 
s instalací konvektomatu 

 zaškolení odborným kuchařem v délce min. 6 hodin 
 zapojení konvektomatu včetně revizí 
 min. záruka 24 měsíců 
 záruka dodávky náhradních dílů 10 let 



 

 

 servisní zásah do 24 hodin od nahlášení závady 
 dojezdová vzdálenost technika max. 30 km 
 kuchařský servis po celou dobu životnosti zařízení  
 příslušenství: 2x zavážecí vozík (pokud není součástí 

zařízení), 12X smaltované GN 2/1 hloubka 40mm, 
12X smaltované GN 2/1 hloubka 60 mm 

Nabízený stroj musí splňovat minimálně dané funkce nebo 
nabídnout lepší variantní řešení. 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč: 

Maximální cena zakázky: 400.000 Kč bez DPH 
Maximální cena zakázky: 484.000 Kč s DPH 

Typ zakázky Zakázka malého rozsahu 

 
 
 

Lhůta a místo dodání 
(zpracování zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Doba trvání zakázky je srpen 2015. Místem dodání je školní 
jídelna Základní školy, Hradec Králové, M. Horákové 258. 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Místem dodání nabídky je Základní škola, Hradec králové, 
M. Horákové 258, 500 06 Hradec Králové. 

Hodnotící kritéria: - nabídková cena (váha 90 %) 
- záruka v měsících (váha 10 %) 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a profesní 
kvalifikace dodavatele: 

Základní a profesní kvalifikační předpoklady 
Pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
uchazeč doloží následující dokumenty (dokumenty nesmí 
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů). 
o výpis z obchodního rejstříku - pokud je v něm zapsán, 

nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě – 
v kopii,  

o prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních předpisů, zejména doklad prokazující 
živnostenské oprávnění či licenci.  

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč do své nabídky zařadí kontakty na osobu 
oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci veřejné 
zakázky, a to telefon společně s e-mailovou adresou. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Uchazeč dodá zadavateli nabídku i závazný návrh smlouvy 
v písemné formě, oba dokumenty podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Nabídka musí být dodána v neporušené obálce s adresou 
zadavatele a dodavatele, názvem projektu a nápisem – 
„Konvektomat – NEOTVÍRAT!“ Nabídka bude zpracována v 
českém jazyce a musí obsahovat:  

 stručnou informaci o uchazeči soutěže včetně rozsahu 
nabízených služeb a kontaktní údaje  

 pro prokázání profesních kvalifikačních předpokladů - 
výpis z obchodního rejstříku, či oprávnění k podnikání 



 

 

(stačí prosté kopie ne starší než 90 dnů)  

 cenovou nabídku s odlišením cen jednotlivých položek  

 podrobnou technickou specifikaci  

 podmínky záručního a pozáručního servisu  

 návrh smlouvy o dílo 

Požadavek na zpracování 
nabídky a způsob zpracování 
nabídkové ceny  

Nabídková cena bude uvedena včetně DPH. 

 Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou 
vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, 
který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit, doplnit, 
případně zrušit podmínky tohoto zadávacího řízení na 
dodavatele zakázky malého rozsahu. Změna bude 
oznámena stejným způsobem jako tato Výzva.   
                          
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným 
uchazečem a nevracet podané nabídky.  
 
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených 
s účastí v zadávacím řízení. 
 
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele 
jako součást dokumentace o veřejné zakázce. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z další účasti na 
veřejné zakázce nabídky, které nejsou zpracovány dle 
podmínek Výzvy a smlouvu uzavřít s v pořadí následujícím 
uchazečem. 
 
Tato Výzva je zároveň zadávací dokumentací. 
 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

Nabídka musí být vytvořena v českém jazyce a ve dvou 
vyhotoveních (originál a kopie). 

 
 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je k dispozici všem osloveným 
subjektům tohoto výběrového řízení, po jeho ukončení se 
zpět nevrací.  

Zadavatel si vyhrazuje právo od výzvy odstoupit a nevybrat žádného dodavatele. 

 
 
V Hradci Králové, dne 30.6.2015                
 
 ………………………………… 
 Mgr. Ondřej Fajfr, ředitel školy 


