
Výzva na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH 

„Konvektomat s digestoří do školní kuchyně“ 

 
I. Zadavatel:  
Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace 
Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava 
zastoupená Ing. Miroslavou Bukovskou, ředitelkou příspěvkové organizace  
IČ:    70984786 
  neplátce DPH 
tel.:   725 180 477, 724 042 811 
email:   skola@sekaniny.cz 
 
II. Předmět plnění:  
Dodávka a služby spočívající v dodání konvektomatu s kondenzační digestoří do školní kuchyně 
včetně: 

 manuálního změkčovače vody 16 l, 

 standardního zavážecího vozíku 20 x GN1/1 odpovídajícímu konvektomatu, 

 náhradního zavážecího vozíku 20 x GN1/1 k danému konvektomatu  

 sady gastronádob, 

 klapky pro odtah přebytečné páry,  

 pevné ruční sprchy, 

 dopravy, 

 montáže, 

 zřízení dimenzované elektrické přípojky pro 36,9 kW, provedení stavebních prostupů od 
rozvodné skříně v chodbě do místa ustavení nového konvektomatu, jištění 3N-/380-
415V/50-60Hz 63A u stroje bude instalován vypínač Vyp.-Zap. vedení CYKY 5x10,   

 úpravy rozvodů vody a odpadu – odpadní potrubí v provedení HT odolnost 130°C 
dopojeno do stávající kanalizační vpustě, rozdvojení vody pro napojení do manuálního 
změkčovače, který bude pro stávající konvektomat a konvektomat nový a připojení 
nezměkčené vody pro oba stroje, použití nerezové opletené hadice ¾“ nebo nerezový 
vlnovec  s převlečnými maticemi ¾“, 

 přemístění stávajícího konvektomatu cca 90 cm doleva, včetně úpravy zapojení 
elektrického napájení, připojení upravené a neupravené vody a dopojení odpadního 
potrubí na kanalizační vpust, odpojení a zaslepení otvoru na vzduchotechnice, vyřezání 
nových 2 ks otvorů pro osazení přírub pro dopojení Al husím krkem z kondenzačních 
digestoří obou strojů – odvod páry do stávající vzduchotechniky, ustavení a napojení 
úpravny vody, 

 montážního a režijního materiálu, 

 výchozí revize, zaškolení personálu, poskytnutí 24měsíční záruční doby   

Technické parametry: 

 konvektomat 

 energie: elektřina 

 vývin páry: injekční 

 kapacita: 20 x GN1/1 

 kapacita jídel: 400-600 



 rozteč zásuvů: 63 mm 

 rozměry (š x v):  do 950 mm x do 1850 mm  

 celkový příkon: do 40 kW 

 tepelný výkon: do 38 kW 

 jištění: 63 A 

 napájení: 3N-/380-415V/50-60 Hz 

 hlučnost: do 70 dBA 

 přípojka vody/odpadu: G ¾“/ 40  

 teplota: 30-300°C 

 reverzní (obousměrný) chod ventilátoru 

 dva přívody vody – jeden pro upravenou vodu pro výrobu páry a druhý pro mytí a 
ochlazování stroje 

 funkce stroje pro úsporu energie a bezpečnost provozu: 

 7rychlostní ventilátor, jenž má funkci rychlého – okamžitého zastavení otáčení při 
otevření dveří za provozu, jenž minimalizuje únik tepla a páry a zabraňuje možnému 
opaření obsluhy 

 přední trojité zaoblené bezpečnostní sklo dveří proti popálení obsluhy 

 kondenzační digestoř osazená na konvektomat 

 váha: do 60 kg 

 příkon: do 0,5 kW 

 průtok vzduchu: od 800-1000 m3/hod. 

 hlučnost: 60-max. 68 dB 

 gastronádoby GN1/1: 

 plná bez úchytu - objem 9 l, hloubka 65 mm – 10 ks 

 plná bez úchytu - objem 14 l, hloubka 100 mm – 6 ks 

 plná s úchyty - objem 21 l, hloubka 150 mm – 5 ks 

 děrovaná s úchyty - objem 21 l, hloubka 150 mm – 5 ks 

 víko s úchyty – 5 ks 
 

Předpokládaná cena:  650 000 Kč s DPH 
 
III. Doba a místo plnění:  
Doba plnění: předpokládané zahájení: 15. listopadu 2019 od 15:00 h     

ukončení nejpozději: 17. listopadu 2019 do 15:00 h     
 Podmínka plnění: realizace pouze o víkendu 

V případě prodlení subjektu s plněním, bude účtována ze strany zadavatele smluvní pokuta ve výši 
0,05 % z ceny plnění za každý i započatý den prodlení.  

Místo plnění: školní kuchyň, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková 
organizace, Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava 
 
IV. Požadavky na prokázání kvalifikace:  

1)  Subjekt prokáže kvalifikaci následujícím způsobem:  

 příslušným oprávněním k podnikání - kopií živnostenského listu, či výpisem 
z živnostenského rejstříku, doloží právnické i fyzické osoby  

 kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), je-li do něho subjekt zapsán  



2) Podá-li nabídku více subjektů společně, nebo sdružení, které nemá právní subjektivitu, 
prokáže kvalifikaci alespoň jeden z nich v rozsahu uvedeném v odst. 1) tohoto článku. 

Pokud zadavatel vyzve vybraný subjekt předložit úředně ověřené kopie uvedených dokladů, je 
subjekt povinen tyto doklady předložit před podpisem smlouvy. 
 
V. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:  
Nabídková cena za celé dílo bude zpracována formou položkového rozpočtu v těchto bodech jako 
Příloha č. 2 a jejich dodržení je nedílnou součástí: 

1. konvektomat vč. standardního zavážecího vozíku 
2. kondenzační digestoř 
3. manuální změkčovač vody 
4. zavážecí vozík náhradní 
5. gastronádoby 
6. klapka pro odtah přebytečné páry 
7. pevná ruční sprcha 
8. montážní a režijní materiál 
9. práce spojené s odpojením, přemístěním a napojením stávajícího konvektomatu 

10. práce spojené s rozvodem el. energie, přípojky vody a odpadu k novému konvektomatu 
11. zaškolení personálu 
12. výchozí revize k stávajícímu konvektomatu 
13. výchozí revize k novému konvektomatu 

celková cena bez DPH 
DPH 
celková cena s DPH 

 
Cena bude uvedena v české měně bez DPH.  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Nabídková cena je cenou smluvní.  
Lhůta splatnosti faktury, která bude vystavena neprodleně po řádném předání a převzetí díla, je 
do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení zadavateli. 
 
VI. Způsob posuzování nabídek:  

 Nabídky, které budou splňovat podmínky této výzvy, budou posuzovány dle výše nabídkové 
ceny. 

 Nabídková cena, bude obsahovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s  
realizací  

 Nabídková cena je cenou smluvní.  

 Cena bude uvedena v české měně bez DPH, samostatně DPH, cena včetně DPH 

 Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v krycím listu nabídky viz Příloha č. 1 

 Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. 
 
VII. Termín a místo podání nabídek:  
Nabídka musí být doručena na sekretariát Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 
do 16.  října 2019 do 8:00 h.  
Obálka s nabídkou musí být označena:  
Veřejná zakázka „Konvektomat s digestoří do školní kuchyně“.  Neotvírat! 

Otevírání obálek: 16. října 2019 v 8:05 h 



 
VIII. Prohlídka místa plnění:  
Místo plnění lze prohlédnout ve dnech 7. a 8. října 2019 v době od 7:00 h do 15:00 h po předchozí 
tel. domluvě s vedoucí školní jídelny Bc. Waisrovou na tel. čísle 725 180 480. 
 
IX. Další podmínky:  
1. Uvedení jména zodpovědného pracovníka pro případné další jednání včetně telefonního 

kontaktu a e-mailové adresy. 
2. Podrobný návod k obsluze v českém jazyce. 
3. Návrh smlouvy o dílo dle platných ustanovení obchodního zákoníku přiloží uchazeč 

k předložené nabídce jako Přílohu č. 3. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude tento text: 

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech 
případných dodatků v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení 
právních předpisů a udělují souhlas k jejich využití a zveřejnění bez dalších podmínek. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu v centrálním registru smluv zveřejní Základní škola, Ostrava-
Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace. 

4. V případě, že dojde k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle podmínek v  
zadávací dokumentaci, bude smlouva podepsána bez zbytečného odkladu. 

5. Zadavatel požaduje, aby nabídka byla včetně příloh svázána či jinak odpovídajícím 
způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby ji nebylo možno 
rozložit na jednotlivé listy (svázáno a zapečetěno).  

 
X. Práva zadavatele:  
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.  
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit popř. 
upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.  
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky před termínem pro podání nabídek. 
Zadavatel si vyhrazuje právo neposuzovat nabídku subjektu v případě, že jeho nabídka nebude 
předložena v souladu s podmínkami výzvy.  
 
XI. Kontaktní osoba:  
Ing. Miroslava Bukovská, ředitelka, 724 042 811, bukovska@sekaniny.cz 
 
V Ostravě dne 3. října 2019 
 
 
 
 Ing. Miroslava Bukovská v. r. 

ředitelka 
 


