
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

Název zakázky:  

Nákup elektrické multifunkční pánve 100 litrů do školní kuchyně formou  operativního leasingu. 

Město Řevnice, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto písemnou výzvou 

zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky. 

 

Identifikační údaje veřejného zadavatele 
 

Město Řevnice 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČ: 241636 

Zastoupeno: Liborem Kvasničkou, starostou města 

 

Doručovací  adresa pro podání nabídek: 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, podatelna 

 

Kontaktní osoba: 

Bohdana Slámová, tel: 257 720 158 

 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky  

 
a) druh veřejné zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, předpokládaná hodnota veřejné zakázky 500.000,-Kč 

bez DPH. 

 

b) předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajícího zařízení a dodávka a montáž nové elektrické 

multifunkční pánve 100 litrů do kuchyně školní jídelny při ZŠ Řevnice, ul. Legií č.p.622.  

Realizace v termínu: 23.7. - 20.8.2012 

 

Zadání veřejné zakázky 
 

Elektrická multifunkční pánev 100 litrů  

Užitná kapacita:   100 l 

Varná plocha:       min. 40 dm² 

Rozsah teplot:      min. 30 - 250° C 

Rozměry:              šířka do 1200/ hloubka do 950/ výška do 1100 mm 

Příkon:                  min. 28 kW/400 V 

Varné procesy: 

1. Automatický modus se 7 druhy provozu: 

- maso, 

- ryby a plody moře, 

- zelenina a brambory, 

- vaječné pokrmy, 

- omáčky a polévky, 

- mléčné a sladké pokrmy, 

- finishing a servis, 

2. Ruční modus se 3 druhy provozu: 

- vaření, 

- pečení, 

- fritování, 

3. Programovací režim pro individuální programy – min. 350 programů s až 12 kroky 

 



Vybavení: 

Topný systém s celoplošnými topnými tělesy, třívrstvé dno pánve z neoddělitelných ocelových 

vrstev, sonda teploty jádra s min. 6 měřícími body, vypouštění varné resp. mycí vody přímo 

pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), integrovaná ruční sprcha s automatickým 

navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, integrovaná zásuvka 

230 V, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, integrovaná nápověda 

s vysvětlujícími texty pro všechny teplené úpravy, dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro 

co nejjednodušší obsluhu, centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr, digitální 

ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. 

s nastavením trvalého provozu, vyklápění pánve pomocí elektromotoru, víko pánve motoricky 

ovládáno, servisní kryt přístupný zepředu, bezpečnostní termostat, integrovaný vypínač, držák 

sondy teploty jádra, volitelný jazyk pro systémové informace, USB rozhraní. 

 

Funkce: 

Zvedací a spouštěcí automatika (koše pro vaření a fritování), rozpoznání varného média v pánvi: 

není možné spálení oleje, úprava Delta-T, automatické plnění vodou s přesností na litr, zjišťování 

teploty jádra s min. 6 měřícími body, paměť pro HACCP-data a výstup přes rozhraní USB, funkce 

nápovědy – podrobný návod k obsluze s příručkou pro použití uložen v přístroji. 

Příslušenství: 

Rameno pro automatický zdvih košů 

Špachtle nerezová 

Fritovací koš 2x 

Varný koš 2x 

Rošt na dno pánve 

Manipulační vozík pro snadné vyjímání a pohodlné porcovánívelkých množství pokrmů 

Čistící houba 

 

Dále výměna za stávající zařízení – demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zařízení: fritéza 

skříňová,  smažící pánev Bertos 80 l , kotel 150 l (repas), kombinovaný sporák Alba, elektrická 

pec ( r.v.1974 ), doložit protokolem o ekologické likvidaci. Dodávka nového zařízení včetně 

montáže. Součástí montáže musí být nový elektrický přívod  do rozvaděče včetně  jištění a 

požadované ochrany.  Požadujeme doložit výchozí revize na zhotovený nový přívod a na 

připojení zařízení.  Zajištění  záručního a pozáručního servisu. 

 

Lhůta a místo pro podání nabídek 

 
a) lhůta pro podání nabídky: 

Nabídku musí dodavatel podat do 17.7.2012 do 10.00 hod.. Nabídky podané po této lhůtě nebudou 

zadavatelem posuzovány. 

   

b) místo pro podání nabídky: 

Nabídku podá dodavatel osobně nebo poštou na podatelně MěÚ, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 

252 30 Řevnice 

 

Údaje o hodnotících kritériích 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise na základě základního kritéria, tj. pořizovací ceny, 

servis a zajištění služeb, výše měsíčních splátek. 

 

Jednotlivá kritéria jsou procentuálně ohodnocena: 

- nabídková cena                                                           70 % 

 - výše měsíčních splátek                                               20 % 

- servis a zajištění nouzových služeb s možností  

   dodání náhradních dílů, proškolení personálu,  



   bezplatná aktualizace softwaru                                   10 % 
                 

                Vzorec pro výpočet hodnocení dle kritérií : 

 

  ( cena nejnižší : cena hodnocená ) x 70 ( 20, 10 ) = vážený bodový zisk nabídky 

  ( ve výpočtu uvádíme ceny vč.DPH ) 

 

Zadavatel seřadí nabídky podle jejich celkového součtu vážených bodových zisků, a to od nejvyšší po 

nejnižší součet vážených zisků. 

 
Nabídková cena: Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré 

náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu 

realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze tehdy, jestliže by došlo ke změně plnění 

předmětu veřejné zakázky a v případech požadovaných víceprací písemně odsouhlasených 

zadavatelem. Jiné podmínky pro překročení ceny zadavatel nepřipouští. 

 
 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

 
Dodavatel zapracuje nabídkový rozpočet v rozsahu a členění dle poptávky. Nabídková cena bude 

členěna na cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH. Všechny ceny budou uvedeny v korunách českých.  

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom originálním vyhotovení a v kopii a bude 

podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Nabídka bude podána v listinné podobě v řádně 

uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s nápisem NEOTEVÍRAT. 

 

 

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

  
Platební podmínky 

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že předmětné dílo uvažuje splácet 

formou operativního leasingu v pevně stanovených měsíčních splátkách na dobu min.48 měsíců. K 

nabídce požadujeme doložit i nabídku  operativního leasingu bez akontace. 

 

Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje 

právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo 

výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč 

bezplatně. V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. 

 

 

 

V Řevnicích dne  28.6. 2012 

 

 

 

 

Libor Kvasnička, starosta města 

 


