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Výzva k podání cenové nabídky na: Nákup konvektomatu  

Identifikační údaje veřejného 
zadavatele 

Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres Karviná, 
příspěvková organizace 
IČ: 70958122 
e-mail: info@zs1maje.cz 
tel.: 596411135 

Osoba oprávněna jednat 
jménem zadavatele 

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

Název veřejné zakázky Nákup konvektomatu 

Evidenční číslo veřejné zakázky VZ/3/ZŠ/21 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup konvektomatu 

Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je nákup konvektomatu 

Datum vyhlášení veřejné 
zakázky 

15.10. 2021 

Poskytnutí zálohy Ne 

Lhůta na podání nabídek Nabídky je dodavatel povinen doručit nejpozději do 29.10. 2021 
do 13.00 hodin. 

Místo pro podání nabídek Sekretariát Základní škola Havířov-Město 1.máje 10a okres 
Karviná, příspěvková organizace, a to od 8.00 do 13.00  

Způsob podání nabídky Dodavatel je povinen podat nabídku písemně. 
Cenovou nabídku, podepsanou oprávněnou osobou, včetně 
dokladů prokazujících oprávnění k realizaci prodeje, doručené 
v zalepené obálce nadepsané: 
Neotvírat – VZ/3/ZŠ/21 „Nákup konvektomatu“ 
Obálka musí být uzavřena a opatřena razítkem uchazeče na 
přelepu.  

Předpoklady pro realizaci 
předmětu nabídky 

Dodavatel předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 

Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle hodnoticího kritéria nejnižší 
nabídková cena. Hodnocena bude cena včetně DPH.  
V případě rovnosti nabídkových cen se hodnotící komise bude 
řídit kratší dobou dodání předmětu veřejné zakázky. 

Požadavky na zpracování 
nabídky 

Předmět díla nabídky v rozsahu dle výše uvedeného předmětu VZ: 
1. Nabídková cena bude zpracována dle následujících 

požadavků: 
- vedená v české měně 
- musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci 
předmětu zakázky 

        2.   Přepokládaný termín plnění VZ – do 15. prosinec 2021 



Jiná ujednání Zboží, které je obsahem předmětu VZ bude nové – ne použité. 
Délka záruky na celý konvektomat bude v délce 24 měsíců 
(uchazeč poskytne záruku na celý předmět plnění veřejné zakázky 
jako celek a není oprávněn poskytnout kratší záruku na 
vyspecifikované součásti konvektomatu). Pokud kupující nahlásí 
vadu na konvektomatu v záruční době, je prodávající povinen 
zajistit nástup technika do 8 hodin od nahlášení. Technik je po 
svém nástupu povinen bezodkladně zjistit příčinu závady a 
následně povinen uvést předmět plnění do plného provozu 
nejpozději do 1 pracovního dne od zjištění závady. 
Odstranění vad v záruční době je bezplatné, tzn., že není účtována 
doprava, práce servisního technika ani vyměněné náhradní díly. 
Součástí dodávky je doprava, zapojení konvektomatu na 
požadované místo, provozní zkouška, zaškolení obsluhy 
odborným kuchařem v provozu, jeden zavážení vozík v ceně 
konvektomatu.  
Při realizaci budou dodrženy všechny právní a technické normy 
platné v ČR. 

Kontaktní údaje pro dodatečné 
informace 

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. ředitelka školy 
Tel.: 596 411 135 
e-mail: mdrozdova@zs1maje.cz  

Jazyk nabídky Zadavatel pro všechny písemnosti vztahující se k tomuto 
zadávacímu řízení stanoví povinnost jejich vyhotovení v českém 
jazyce. Písemnosti v jiném než českém jazyku uchazeči doplní 
úředním překladem do českého jazyka  

Závěrečná ustanovení 1. Včas dodané nabídky se stávají majetkem zadavatele a 
zájemci nemají nárok na úhradu nákladů souvisejících 
s jejich nabídkou v tomto poptávkovém řízení. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích 
podmínek, na zrušení řízení a případné další jednání o 
nabídkách 

Specifikace zboží Konvektomat  
- energie: elektřina 
- vyvíjení páry: bojlerem 
- jištění: 63 A 
- min. 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahraných       
pro československou kuchyni, komunikace v češtině 
- nízkotepelní pečení/vaření 
- pečení přes noc 
- regenerace  
 

 

 

V Havířově 15.10. 2021       

 

 

 

Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

        ředitelka školy 
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