
Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

 

Název veřejné zakázky: Pořízení konvektomatu do školní kuchyně 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 1/2017 

Zadavatel: Základní škola, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace 

  Statutární orgán: ředitelka školy, Mgr. Jana Loubová 

  Košinova 661/22, Brno, Královo Pole 612 00 

  Telefon: 549 211 137 

 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Loubová, tel. 549 211 137, zs.kosinova@bm.orgman.cz 

1. Druh veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 

elektrického konvektomatu do školní kuchyně 

 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Předpokládaná maximální cena veřejné zakázky činí 262 000 Kč bez DPH 

 

3. Popis veřejné zakázky: 

- Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry 
- Kapacita: možnost vložení 10x GN 2/1 nebo 20x GN 1/1 
- Maximální rozměr: 1100(šířka)x1000(hloubka)x1050(výška) mm 
- Napětí 400 V,  
- výkon min. 36 kW 
- Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a  

příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování 
- Teplotní rozsah: 30 až 300oC  
- barevný dotykový displej se sedmi provozními režimy  
- min. šestibodová teplotní sonda 
- integrovaná samonavíjecí sprcha 
- funkce rychlého zchlazení varné komory 
- zobrazení spotřeby energie 
- CNS podstavec pod konvektomat se zásuvy na GN1/1 
- Demontáž a ekologická likvidace starého konvektomatu 

 
 

4. Obchodní podmínky 

 
Obchodní podmínky budou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který je uchazeč 
povinen dodržet. 

 



5. Doba a místo plnění 

 

Dodávka musí být realizována kompletně nejpozději do 8.12.2017, místem plnění je 
školní kuchyně Základní školy, Brno, Košinova 661/22 příspěvková organizace. 
 
 
6. Prohlídka místa plnění  

 

Po domluvě s paní vedoucí školní kuchyně, Monikou Adamcovou, tel. 549 211 135 
  

 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

 

Cena musí být uváděna vždy v Kč v členění bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena 
musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a je závazná po celou dobu trvání 
smlouvy. Musí být stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Není-li uchazeč plátcem 
DPH, musí tuto skutečnost uvést do nabídky. 
 
 
8. Prokázání kvalifikace 

 

Uchazeč prokáže kvalifikaci výpisem z obchodního rejstříku. Výpis z obchodního rejstříku 
nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 
  

 

 

9. Obsahové náležitosti nabídek 

 

Součástí nabídky musí být: 
a) Vyplněný krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče opatřený razítkem a 

podpisem oprávněné osoby uchazeče, nabídková cena dle čl. 7 zadávací 
dokumentace 

b) Nabídka včetně příloh 
c) Dodavatelský návrh smlouvy podepsaný za zhotovitele osobou oprávněnou jednat za 

uchazeče 
d) Doklady k prokázání splnění kvalifikace 
e) Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, ze kterého 

jednoznačně vyplývá, že uchazeč souhlasí s podmínkami veřejné zakázky a že je vázán 
celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a souhlas uchazeče 
s uveřejněním obsahu smlouvy týkající se realizace předmětné zakázky ve smyslu 
zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, podepsanou osobou, 
která je oprávněna k jednání za uchazeče. 

f) Vyplněný položkový rozpočet 
 
 
 
 



10.  Podávání a náležitosti nabídek 

 
Místem pro podání nabídek je Základní škola, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace. 
Nabídka může být podána pouze písemně, v českém jazyce, v listinné podobě v řádně 
uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „VZ 1/2017 – konvektomat“ a 
nápisem NEOTVÍRAT“ s uvedením identifikace uchazeče (případně razítkem) a to buď 
osobně v kanceláři hospodářky školy v době od 7.00 do 13.30 hod. nebo doporučenou 
poštou. 
 
Po převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena 
pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí. 
 
Nabídky musí být doručeny na výše uvedené místo nejpozději do 30.10.2017 do 12.00 
hod. 
 
 
11. Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek 

 

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria: 
 

Nejnižší celková nabídková cena s DPH, váha 100% 

      Jednání hodnotící komise jsou neveřejná. 

 

12. Zadávací lhůta 

Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 3 měsíců od skončení lhůty pro podání 

nabídek 

 

13. Zvláštní podmínky 

Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit zadávací podmínky nebo 

zrušit zadávací řízení. 

Zadavatel nevrací podané nabídky ani nehradí náklady na jejich zpracování. 

Variantní nabídky se nepřipouští. 

Uchazeč, který nesplní zadávací podmínky, bude zadavatelem vyloučen z účasti 

v zadávacím řízení. 

 

 

 



14. Přílohy zadávacích podmínek 

Vzor krycího listu 

 

 

 

V Brně dne  4.10.2017 

 

 

       Mgr. Jana Loubová 

       ředitelka ZŠ, Brno, Košinova 22 

 


