Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
19.6.2015
Č.J. msdrtdknl/0387/2015
VĚC: VÝZVA
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na dodavatele
elektrického konvektomatu + příslušenství pro ŠJ Drtinova 1 444, Dvůr Králové nad
Labem
Zadání zakázky malého rozsahu organizací Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem,
Drtinova 1 444 probíhá podle směrnice ředitele č. 19 / 2014 Směrnice o zadávání veřejných
zakázek – nákup majetku do 200.000,-Kč
Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova zastoupená ředitelkou Věrou Havelkovou
vyzývá oslovené uchazeče k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ve věci
následující veřejné zakázky malého rozsahu:
Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
1) Identifikační údaje zadavatele
2) Druh a předmět veřejné zakázky malého rozsahu
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu
4) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
5) Způsob, místo a lhůta pro podání nabídky
6) Otevírání obálek s nabídkami
7) Zadávací lhůta
8) Další informace a podmínky zadání veřejné zakázky

1) Identifikační údaje zadavatele
Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: 499 622 861
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem
č. ú.: 182036724/0300
IČO: 70 99 57 37
Ve věcech veřejné zakázky jsou oprávněni jednat:
Havelková Věra, ředitelka - tel: 499 622 861 email: msdrtinova@mkinet.cz
Klustová Jana, vedoucí ŠJ- tel: 731 243 655 email: sjdrtinova@mkinet.cz
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2) Druh a předmět veřejné zakázky malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrického konvektomatu včetně příslušenství,
dopravy, umístění a zapojení na požadované místo. Dalším požadavkem je zaškolení kuchaře
v provozu a vyhotovení revizní zprávy. Vaříme pro 91 dětí mateřské školy + 15 zaměstnanců
(tj.kap. 50-100 jídel)
SPECIFIKACE KONVEKTOMATU
Energie:
elektřina
Vyvíjení páry:
injekční
Kapacita:
7 a více zásuvů 1/1 GN
Celkový příkon:
max 11 Kw
Teplota:
30 – 300°C
Vybavení konvektomatu
- intuitivní vaření - nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a
modifikace
- ovládání pomocí dotykového panelu
- virtuální pomocník
- automatické mytí min. 4 programy
- možnost přiřazení obrázků k programům
- programy – možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky nebo uložení
programů
- příčné vsuvy rozteč min. 65 mm
- barevný dotykový displej, komunikace v češtině
- rychlý náhled programu a jeho kroků
- systém úspory el.energie
- horký vzduch 30 – 300 o C
- kombinovaný režim 30 – 300 o C
- vaření v páře 30 – 130 o C
- 4 bodová teplotní sonda
- Delta T pečení/vaření
- nízkoteplotní pečení/vaření
- pečení přes noc
- řízení vlhkosti
- funkce uvař a udržuj
- regenerace
- klapka pro odtah vlhkosti
- kontrola sytosti páry
- rychlé zchlazení varného prostoru
- automatický předehřev/zchlazení
- automatický start
- 5 rychlostí ventilátoru
- obousměrný ventilátor
- taktování ventilátoru
- okamžité zastavení ventilátoru
- časování zásuvů
- funkce rychlé páry
- dvojité rozvírací dveřní sklo zamezující únik tepla
- bezpečnostní sklo dveří snižující riziko popálení
- vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
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sprcha pro snadné čištění
kovová odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
automatické řízení kapacity
servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
USB rozhraní
LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
okamžitý HACCP výpis
Příslušenství a služby
- nerezový podstavec se 16 vsuvy na GN 1/1
- automatický změkčovač 5 l s regenerací 1-12 dnů
- TS 25 kg provedení tabletová sůl
- 1x balení, přípravek pro automatické mytí ( min. 40 mycích dávek)
- 6 x GN 1/1 - Plné 530x325 mm, hloubka 100 mm
- 6 x GN 1/1 - Děrované 530x325 mm, hloubka 100 mm
- 3 x poklice na GN 1/1
- 6x GN 1/1 530x325 mm, hloubka 60 mm (smalt)
- zapojení konvektomatu
- doprava
- zaškolení odborným kuchařem

OSTATNÍ PODMÍNKY DODÁVKY
Součástí plnění jsou také nutné doklady a ostatní služby:
poskytnutí poradenské služby po telefonu v pracovní dny od 6,00 hod. do 14,00 hod.
- bezplatné zaškolení personálu v provozu a vyhotovení protokolu o zaškolení
- záruční lhůta na dodávku konvektomatu a provedené práce 24 měsíců
- záruční a pozáruční servis do 24 hodin po nahlášení závady
- návod k obsluze
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Termín dodání :od 3.srpna do 12.srpna 2015
Termín dokončení (dodání)
Místo plnění: ŠJ Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem
4) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením živnostenského listu
nebo výpisem z obchodního rejstříku, pokud je zde zapsán.
Uvedené doklady budou předloženy v kopiích.
5) Způsob, místo a lhůta pro podání nabídky
Nabídky se podávají v písemné formě, v jednom vyhotovení, v zalepené obálce označené
v levém horním roku druhem a předmětem veřejné zakázky malého rozsahu:
„KONVEKTOMAT – NEOTVÍRAT“ opatřených na uzavření razítky uchazeče.
Nabídky lze podat osobně, nebo zaslat doporučeně poštou na adresu: Mateřská škola,
Drtinova 1 444, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Lhůta pro podání nabídky je nejpozději do 24 :00 hodin dne 29. června 2015.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a nebudou zahrnuty do
hodnocení. Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (rozhodující je termín
převzetí nabídky zadavatelem).
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6) Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 30. června 2015 bez možné účasti uchazečů.
7) Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.
Tato lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byly
otevřeny obálky s nabídkami.
Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření
smlouvy, nejvýše však o dalších 30 kalendářních dnů.
8) Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle měřítka „vhodnosti a výhodnosti“
pro zadavatele.
Kritéria:
1. splnění veškerých požadavků uvedených v bodu 2. Druh a předmět veřejné
zakázky
2. nejnižší cenová nabídka ( včetně DPH )

9) Další informace a podmínky zadání veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo i následně upřesnit podmínky a rozsah veřejné zakázky, omezit
její rozsah, nevybrat žádnou z nabídek, popř. veřejnou zakázku zrušit, případně neuzavřít
smlouvu.
Náklady spojené s podáním nabídky na veřejnou zakázku a případným uzavřením smlouvy
nese uchazeč.
Předložené návrhy zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům. Zadavatel
zaručuje dodržení podmínek stanovených pro ochranu osobních údajů.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s uchazeči o smluvních podmínkách realizace zakázky a o
nabídkové ceně v zadávací lhůtě před uzavřením smlouvy.
Ve Dvoře Králové nad Labem
19. června 2015
Za MŠ Havelková Věra
ředitelka
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