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Poptávkové řízení 
 

Název zakázky: Nákup konvektomatu pro Základní školu Roudnice nad 

Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice 

Datum vyhlášení zakázky: 26. 5. 2015 

Název zadavatele: Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, 

okres Litoměřice 

Sídlo zadavatele: 413 01 Roudnice nad Labem, Jungmannova 660 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele: 

Mgr. Jaroslav Král 

Tel. 603835775 

skola@2zsroudnice.cz 

IČ zadavatele: 46773606 

Kontaktní osoba zadavatele Mgr. Jaroslav Král 

Tel. 603835775 

skola@2zsroudnice.cz 

Lhůta pro podávání 

nabídek: 

Zahájení: 26. 5. 2015 

 

Ukončení: 11. 6. 2015 v 13,00 hod. 
 

Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je nákup a montáž konvektomatu 

následujících parametrů:  

• počet vsunů 13 velikosti GN 2/1 s roztečí 60 mm  

• kapacita jídel 400 - 600 

• orientace vsunů na šíři s možností GN/1 za sebe 

neboli vel. 26GN 1/1 

• zavážecí vozík 

• oblé vnější sklo pro lepší ochlazení vnějšího 

povrchu větší bezpečnost 

• horký vzduch 30 - 300 C 

• kombinovaný režim 

• pára 99 -110C 

• regenerace potravin 

• volba trvalého osvětlení 

• integrovaná extérní sprch 

• 4bodová teplotní sonda 

• řízení vlhkosti 

• hladký ovládací panel 

• barevný dotyk. display 

• programování  až 1000 programů s 20 kroky 

• předem nainstalované programy 

• možnost ovládání přes barevné piktogramy (foto 

jídel) 

• vytváření vlast. složek s programy 

• nízkoteplotní pečení a pečení přes noc 

• taktování ventilátoru 

• 5 rychlostí ventilátoru 

• okamžité zastavení ventilátoru při otevření 

• klapka pro odtah přebytečné páry 
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• konektor na připojení k PC (USB a LAN) 

• quick wiev - rychlý náhled programu 

• automatický start 

• vlastní diagnostický systém 

• záznamník HCCP 

• automatické mytí a automatické odvápnění s prášk. 

chemií 

• stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel 

• chemická povrchová úprava varné komory 

• bezešvé zaoblené rohy varné komory 

• příkon minimálně 35 kW maximálně 38 kW 

• vyvíječ páry injekční 

• stroj umístněný na zemi s prac. výškou do 1500 mm 

• rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) - 1105 - 1353 - 997 

mm 

V ceně musí být dále doprava, minimálně jednodenní 

zaučení kuchařem v provozu, 

nové zapojení a přemístění stávajících el.spotřebičů a jejich 

nové připojení k el.síti,, odpadu, vodoinstalaci a 

vzduchotechnice. 

  Likvidace a odpojení starého spotřebiče/trojpece, 

připojení nového konvektomatu na el.síť, vodoinstalaci, 

odpad a vzduchotechniku. 

 Nový el. přívod, vodoinstalaci, odpad a vzduchotechniku k 

novému konvektomatu 

Úprava el.přívodu včetně materiálu k přemístěným 

spotřebičům 

Úprava vodoinstalace a odpadu včetně materiálu k 

přemístěným spotřebičům 

Dodání a montáž nové digestoře - 2400x1100x450 včetně 

potrubí a přírub 

Přemístění stávající digestoře nad nově přemístěné 

spotřebiče /unipar a robot a její napojení 

Příslušenství : - změkčovač - automatická úprava vody 
                            - 10x- gastro nádoby GN1/1 - 100 - plné /nerez 
                            - 10 x - GN 1/1 - 100 - děrované /nerez 
                            - 2x - GN1/1 - 200 - děrované s uchy + víka/nerez 
                            - 20x - GN černé plech /smalt 
2x balení dávkované mycí chemie dodávané výrobcem konvektomatu 
Záruka minimálně 2 roky 

Předpokládaná hodnota 

zakázky v Kč: 

Cena Kč s DPH – 500 000,- Kč 

Uvedená cena je maximální možná. 

Nabízené zboží nesmí být repasované. 
 

Lhůta dodání: Harmonogram  
• Lhůta pro podání nabídek končí dnem  

11. 6. 2015 v 13,00 hodin včetně, nabídky 

dodané po tomto termínu budou vyřazeny a 

nebudou dále hodnoceny. 

• Výběr dodavatele bude realizován a písemné 

oznámení o výsledku bude doručeno všem 
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uchazečům do 18 .6.2015 

Práce budou provedeny do 15. 8. 2015. 

Úhrada proběhne po provedení výchozí revize 

 do 31. 8. 2015 

  

Místo plnění zakázky: 

Základní škola Roudnice nad Labem 

Jungmannova 660 

413 01 Roudnice nad Labem 

Místo dodání/převzetí 

nabídky: 

Nabídky doručte  poštou  na adresu  

Základní škola Roudnice nad Labem 

Jungmannova 660 

413 01 Roudnice nad Labem 

nebo na e-mailovou adresu skola@2zsroudnice.cz 

Hodnotící kritéria: Rozhodujícím kritériem pro výběr nabídky bude: 

nejnižší cena  
                                     
 

  

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Součástí nabídky musí být: 

Kopie originálu výpisu z obch.rejstříku 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou 

adresu. 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v  písemné formě a 

doručena poštou doporučeně nebo e-mailem. 

Další podmínky pro plnění 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení výzvy bez udání 

důvodu kdykoliv v průběhu výběrového řízení. 

Zadavatel požaduje fakturaci dodávky zvlášť po 

jednotlivých položkách. 

Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. 
 

 

 

S pozdravem 

Mgr. Jaroslav Král 

pověřený pracovník 

 

 

 

 

  

 

 


