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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a zpracování nabídkové ceny 
 

Název: Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Sídlo: Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice, 664 51 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele: 

PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel školy 
reditel@zsslapanice.cz 
tel.: 544 120 302 

IČ, DIČ: 75023920, CZ75023920 
Kontaktní osoba 
zadavatele: Eva Kolegarová, sekretářka, tel. 544 120 311, kancelar@zsslapanice.cz 

Název zakázky: Dodávka a montáž elektrického konvektomatu s bojlerovým vyvíječem páry 20xGN1/1 nebo 40xGN1/2 s příslušenstvím 
Datum vyhlášení veřejné 
zakázky: 9. 5. 2016 

Lhůta pro podání 
nabídek: 

Datum zahájení příjmu nabídek: 9. 5. 2016 
Datum a čas ukončení příjmu nabídek: 27. 5. 2016 v 9.00 hodin 
Nabídky doručené po tomto datu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. 

Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky v Kč: 

650.000Kč  
Uvedená cena bez DPH je maximální a nepřekročitelná, je stanovena jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s 
plněním zakázky. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 

Místo dodání/převzetí 
plnění: 

Místem plnění veřejné zakázky je školní jídelna při Základní škole, Šlapanice, Masarykovo nám.1594/16. 

Hodnotící kritéria: Základním hodnoticím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena: 
Celková výše nabídkové ceny bez DPH…………….90% 
Reference ………………………………………………10% 
Dodržení parametrů zadávací dokumentace. 
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a 
profesní kvalifikace 
dodavatele: 

Zadavatel požaduje: 
• výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nestarší než 90dní, je-li v nich uchazeč zapsán 
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci 
• uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy 
• seznam referenčních zakázek za poslední 3 roky – minimálně 3 reference, kdy hodnota jednotlivých referenčních zakázek musí být min. ½ 

předpokládané hodnoty zadávané zakázky. 
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Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby 
uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Údaje doplní do přílohy č.2 (Krycí list) zadávací 
dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále v písemné formě a jedné prosté kopii, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k 
prokázání splnění kvalifikace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Další podmínky pro 
plnění veřejné zakázky: 

Další podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Podmínky poskytnutí 
zadávací dokumentace: 

Zadávací dokumentaci včetně příloh je možné si vyžádat písemně nebo elektronicky na následujících kontaktech: 
Adresa: Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice, 664 51 
Kontaktní osoba: Eva Kolegarová 
E- mail: kancelar@zsslapanice.cz 
Tel.: 544 120 311 
Dále jsou podklady v elektronické podobě dostupné na www stránkách: www.zsslapanice.cz 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit, bez udání důvodu. 
 
 

Položka Specifikace  Počet 
 

Specifikace produktu nabízeného uchazečem (poznámka  
upřesnění položky) 

Nabídková 
jednotková cena 
za položku bez 

DPH v Kč 
Technické parametry: - elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíječem páry 

- kapacita: 20xGN1/1, nebo 40xGN1/2 
- 1090mm(šířka)x1000mm(hloubka) 
- napětí 400 V, příkon max. 66 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 
selfcooking control 
- noční úpravy vaření a pečení se zráním a udržováním  
- individuální programování času pro jednotlivé vsuny, tzv. 
Level control 
- šestibodová teplotní sonda 
- integrovaná samonavíjecí sprcha 
- součástí stroje je 1 zavážecí vozík 

 
1ks 

 
 

 
 
 

Další příslušenství ke 
konvektomatu: 
 

- náhradní originální zavážecí vozík – 20 zásuvů GN1/1 1 ks   
- GN1/1 nerezové děrované – hloubka 100mm 15 ks   
- GN1/1 nerezové plné – hloubka 100mm 10 ks   
- GN1/1 nerezové plné s úchyty – hloubka 200mm 4 ks   

Další požadavky - montáž, doprava, ostatní náklady 1 ks   
 - proškolení zaměstnanců formou kuchařského tréninku 

v délce trvání jedné pracovní směny v místě plnění 2 ks 
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Celková cena bez DPH (nesmí překročit částku 650.000,- Kč) 
 

 
 

 
 

 
Výše DPH 
 

 
 

 
 

 
Celková cena včetně DPH 
 

  

 


