
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
 

Název zakázky:  

Nákup elektrického konvektomatu 10-11 x 1/1 GN  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. 

 

b) předmět veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž elektrického konvektomatu do kuchyně školní 

jídelny při ZŠ Řevnice, ul. Legií č.p.622.  

Realizace v termínu: 23.7. - 20.8.2012 

 

Zadání veřejné zakázky 
 

Elektrický konvektomat 10-11  x  1/1  GN 

 

Rozměry max.:  max.940 / hloubka d. 810/ výška 1200 mm 

Příkon: max. 20 kW / 400 V 

 

Provozní režimy: 

- Pára 30° C - 130° C 

- Horký vzduch 30° C - 300° C 

- Kombinace horký vzduch a pára 30° C - 250° C 

- Regenerace 30° C - 180° C 

 

Funkce/vybavení: 

 - Ruční zapaření 

- Čištění 

- Funkce předehřátí / zchlazení varné komory 

- Dynamická výroba páry 

- Řídící jednotka množství páry 

- Vícebodová sonda teploty jádra 

- Trvanlivý hygienický pracovní prostor  

- Zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru 



- Automat. reverzace ventilátoru 

- Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří 

- Digitální zobrazení času a teploty 

- Dveře varného prostoru s dvojitým zasklením a aretací polohy 

- Bezdotykový koncový spínač dveří 

- Okapová vanička s trvalým odtokem 

       - Napojení pro optimalizaci spotřeby el. energie 

       - Servisní diagnostický program 

Požadavek na dlouhodobé zajištění servisu a proškolení personálu.  

 

Vzhledem k úspoře finančních prostředků lze nabídnout stroje z předváděcích akcí vyjma 

repasovaných strojů. Podmínkou je minimálně používané zařízení v kvalitním technickém stavu,      

na které se vztahuje záruka. Rok výroby min. 2011. 

 
Dodávka 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 a budou uchazeči vráceny   

   

b) místo pro podání nabídky: 

Nabídku podá dodavatel osobně nebo poštou na podatelně MÚ, 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, délka 

záruční doby,  servis a zajištění služeb. 

 
Jednotlivá kritéria jsou procentuálně ohodnocena: 

       -  nabídková cena                                                           60 % 

      - délka záruční doby                                                      30 % 

- 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 60 ( 30, 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 

 


