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2. Předmétzakázky hymezení plnění zakázkyl

Předmět plnění veřejné zakázkyz
předmětem plnění veiejné zakázky je výběr dodavatele na. dodávku a montáŽ konvektomatu

do školní ;iaeny Jezěrni rzso pri Základni škole F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní

1280,

http://www.zsflc.cz

na realizaciveřejné zakázky malého rozsahu

,,Nabídka na dodávku a montáž konvektomatu do Škotní jídetny Jezerní 1280 při
Zák]raďní š kole F.L. Č elakov s kého, Strákon ice o J ezerní 1280"

Zák\adní škola F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerni 1280, jako zadavate|, vyhlaŠuje

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a

vsouladu s usnesením Rady města Strakonice č. usneseni 423312017 ze dne 15.1I.20I1
výzvu o veřejnou zakázku malóho rozsahu:

,,Dodávka a montážkonvektomatu do Št olrri jídetny Jezerní 1280

p ři Základní škole F.L.Čelakovského, Strakonice, J ezerní 1280*

'],. Zadavatel zakázky

Zá|<|adní škola F.L.Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1 280

Sídlo: Iezerní 1280, 386 01 Strakonice
Zastoupená: ředitelkou školy Mgr. Kolesovou Jaroslavou
IČ : 47255897, DIČ : CZ47255897
Bankovní spojení: Čsog a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 1768361/0300

Sídlo: Jezerni 1280, 386 01 Strakonice
Tel..: 383 323840, mobil 739 054 044

Kontaktní osoba ve věcech technických: p. Šeftíková Jitka, vedoucí ŠJ, mobil 725109 744
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Specifikace:
Velikost stroje : minimálně GN 10x2/1

parametry stroie:

. icooking control@ inteligentní a interaktivnífunkce s provozními režimy :

Maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pekařské výrobky, Finishing

ve které se současně ulož'r, během používání, 10 nejčastějivyužívaných aplikací,

Prostředí Cockpit,Messenger a Monitor
. HiDensitycontrol patentované rozdělování energie ve varné komoře

. ilevelControl@ iLC - smíšené vsázky s individuelním řízením a regulacía nastavením Času v závislosti

navelikosti vsázky pro každý vsun
. Combi--Mód se 3 provoznímizpůsoby:

pára 3O"C_13O"C, horkývzduch 3O"ci r30O"c, kombinace pára a horkývzduch 30"cIl300"c

. climaplus control@ - měření procentuelní vlhkosti-nastavení-regulace

. Automatické Finishing@-Procesy pro talířový banket, Bufet á la carte atd"

. Delta-T-vaření k jemnému vařenívelkých kusů masa,

Obsluha:
. So-oSt olící obsluha, uzpůsobená na prováděnou operací
. MyDisplay _ Možnost personální konfigurace obsahu a vzhledu disPleje dané osobě

pararty,texty atd..) aapre; a Touchscr""r,,u samo vysvětlovací symbolikou pro

jednoduchou obsluhu
. centrální nastavovací knoflík s funkcí "Push" pro potvrzení vloŽených ParametrŮ

Uživatelské nastavení pro obsluhu a okruh programů (3 stupně)

. online_funkce pomo.i, návod k obsluze, příručka napoužltí/kuchařka,

čištění. údržba a bezpečnost provozu

. Efficent CareControl@ - somatický čistící a údržbový systém pro varný prostor a vyvíjeě páry

- Automatické rozpoznání znečištění a stavu k údrbě

_ Automatické zobrazení optimálního stupně čištění a množství potřebných chemických prostředků

L] Automatické odvápnění_ napojení na změkčovač vody není potřebné|

. lntegrovaná svinovací ruční sprcha , integrovaná funkce uzavírání vodY,, stuPňovité dávkování

paprsku vody
. systém servisní diagnózy (sDs) s automatickým zobrazováním servisních hlášení

provedení /osazení prvkv:

@da jádra potravin se 6timěřícímibody

- Držák pro volbu pozice vpichovacíteplotní sondy

- 35O Programů každý ažs 12 ti kroky volně volitelnými,

_ Zvlhčováníve 3 stupních nastavitelné od 30,C_260"C při horkém vzduchu nebo kombinaci,

_ rozšířená funkce zvlhčování z možností procentního nastavenívlhkosti
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- 5 rychlostí otáček ventilátoru, programovatelné
- 5 stupů kynutí, programovatelné
- Cool Down pro rychlé a bezpečné zchlazenívarné komory.
- Automatická volba času spuštěnívarného programu s možností nastavení data a Času

- Zobrazeníteplot nastavitelné ve stupnicích 'C nebo "F

- Tón bzučáku upozorněníje volitelný, kontrast displeje je nastavitelný
- Nastavování hodnoty času je v hodinách/minutách nebo minutách / sekundách
- Digitální zobrazováníteplotních hodnot.
- 7obrazování,, nastavených / současných hodnot
- Nastavení času digitálně , O - 24 hodin s funkcí trvale
- 24 hodin reálného času
- L/2 Energie možnost volby
- vysoce výkonný vyvíječ páry s automatickým plněním vodou

- automatické zchlazování odpadnívody a par

- dynamickévířenívzduchu
- automatické nastavení hodnot dle místa instalace (nadmořská výška, venkovní prostředí atd.)

- řízení energie dle spotřeby
- sklopné vodící lamely vzduchu s rychlým uzávěrem

- integrovaná brzda oběžného kola ventilátoru
- odstředivé odstranění tuků bez potřeby dodatečných tukových filtrů

- dveře s trojitým sklem s odtokem se zadním výklopným sklem

- odkapnívana ve dveřích s permanentním odtokem též při otevřených dveřích

- Odkapní vana je napojena na centrální odpad
- dveře jsou dvakrát aretovány v otevřené poloze při t2O" /1,80"

- bezkontaktní dveřní spínač
- nasazovací, lehce vyměnitelné těsnění dveří

- varný prostor prostý štěrbin, lisovaný,v hygienickém provedení, oblé rohy, zvuková izolace

- TFT barevný dotykový dispey
- halogenové osvětlenívarného prostoru se skleněným krytem Ceranglas a led osvětleníve

dveřích stroje s možností upozornění na vyjmutí produktu.

- Výsuvná klec se vsuvy na plechy GN 2/1 s dodatečnou lištou pro vanu odkaPu tuku

- vsuny tvaru U s náběhem pro jednodušší vsunutí GN

- Materiál uvnitř ivně stroje nerezová ocel DlN 1,.4301,

- Výškově nastavitelné nohy stroje
- Servisní přizpůsobený ze předu stroje

- Třída elektrické ochrany lP X5

- Možnost úspory mycích prostředků

- Možnost dopnění 3 dalších externích vpichovacích sond se 2 měřícími body pro měření

teploty jádra pokrmu
- UsB - rozhraní pro odběr HAccp - Dat na USB - Stick nebo pro jednouché provedení update

Software
- Provozní a varovná hlášení (např. pro nedostatek vody.)

http://www.zsíl,c.cz
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- Pojistný termostat pro vyvíječ páry a suchá topná tělesa
- Provedení dle VDE pro provoz bez dozoru
- Maximálnívýška horního zásuvu 1,60 m
- Rukojeť dveří provedení pro jednu ruku, z dorazu - a levo/pravo stranná funkce
- Trojité izolační sklo dveřís možností oddělení pro snažší umytí
- Automatické programy mytíkomory a výrobníku páry stroje
- Pojezdový vozík pro výsuvnou klec s plechy

- Klec připravená pro zavážecí vozík konvektomatu lOxgn 2/1,

- Sada gastronádob dle dohody do 1-0,000,- Kč (plechů, košů)
- Možnost využít vybavení již stávajícího konvektomatu ve ŠJ (zavážecívozík, čistícía leštící

prostředky,...)- info p, Šefčíková Jitka, vedoucíŠJ
- Montáž připojenína el.energii, vodu a odpad
- Celonerezový podstavec pod konvektomat se 14 zásuvy na GN

Další požadavky:
- Režimy provozu konvektomatu minimálně: pára, horký vzduch, kombinace páry a

vzduchu, regenerace, kynutí
- Sprcha na čištěnípracovníkomory s automatickým navíjením
- HAACCP paměť a port pro napojení HACCP systému
- lntegrované automatické mytí komory
- Dotykový ovládací displey se zobrazením ikon varných procesů
- Teplotnírozsah 30-300 "C

- Požadavek na zaškolení- školící kuchař minimálně 8 hodin + předání návodu
- Požadavek na servis do24 hodin od nahlášenízávady

Příkon stroje Maximálně :37 kWl400V 63A
Připojení na odpadní potrubí HT pr.50
Přívod vody : 3/4" přívodní ventil studená voda

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájeni: 22,L20I8
Ukončení: 24,I.2018
Místo plnění: Škohi jídelna Jezerní 1280 při Základní škole F.L.Čelakovského,

Strakonice, Jezemí 1280

http://www.zsflc.cz
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4. Předpokládaná cena

Předpokládaná cena byla stanovena na základě kontrolního rozpočtu zakázky ve výši
Kč 500.000,- -bezDPH.

S.Podmínky účasti v zadávacím ílzení

5. 1 P ro káz ání zálďadních kv alifikačn ích p řed p okla d ů

Uchazeč předloží originál nebo úředně ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikání
(živnostenský list - ověření ne starší 90 dnů, výpis z obchodního rejstříku - ne starší 90 dnů).

5.2 Čestná prohlášení
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy a že si před
podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že
podmíŇy výzvy respektuj e.

Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že idaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé.

5.3 Cenová nabídka
Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH,
výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně DPH.
Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

5.4 Doba záruky
Požadované záruční podmínky na předmět veřejné zakázky včetně délky záruční lhttý: 24
měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu veřejné zakázky. Běh záruční doby
bude upřesněn v kupní smlouvě.

5.5 Reference o realizovaných akcích
Uchazeč uvede seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru za obdobi posledních
pět let a jejich finanční rozsah.

5.6. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky
Součástí nabídky bude návrh kupní smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.

5.7 Návrh kupní smlouvy
Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu
s vítězem zadávaciho řizení /obsah smlouvy tvoří mimo podstatných náležitostí hlavně
kompletní cena za provedení veřejné zakázky, přesné platební podmínky, konkrétní místo
plnění, smluvní pokutu pro případ prodlení s plněním movité věci /.

Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci
přípravy návrhu smlouvy:

http://www,zsílc.cz
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1/ doplnění identifikačních údajů uchazeče
2/ doplnění ceny lěI.2l
3/ doplnění podpisu oprávněného zástupce uchazeče + datum podpisu

6. Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena díla včetně DPH.

7. Místo a způsob podávání nabídek

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutám_Ím zástupcem

uchazeče mohou uchazeči doručit osobně do kanceláře Základní školy F.L.ČelakovskéhO,
Strakonice, Jezetni I28O, nebo poštou na adresu sídla zadavatele. Rozhodující pro zaŤazení

nabídky do zadávacího Ťizenije příjmové razitko základni školy s uvedením data, hodiny a

minuty přij etí nabídky,

Nabídky budou doručeny v uzavřené obálce s označením jména uchazeČe a nápisem_:

o,Nabídka - dodávka a montáž konvektomatu do ŠJ," NEÓTVÍRAT na adresu ZŠ PlČ
Jezerni 1280, 386 01 Strakonice

8. Lhůta pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí: 7.t2.20l7 v 9.00 hod.
otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhŮty pro podání nabídek.

9. Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
7l zrušit zadáni verě.;ne zakázky (výzvu) bez udání důvodů a nevrátit Žádnému zuchazeětt

podanou nabídku,
2l odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou zpŤedložených nabídek,

3/ před rozhodnutím o ýběiu nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeČi

v nabídce,
4l nelzavŤít příslušnou smlouvu,
5/ dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky,
Zadav atel variantní řešení nepřipouští.
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Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce,

Kompletní nabídka budó datována, opatřená podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka a

opatiena proti manipulaci sešitím celé nabídky,
potua uchazeč nesplní podmínky výzvy,bude jeho nabídka vyíazena.

Tato výzva na podání nabídky malého rozsahu je zveřeiněna na internetových

strá n kác h zadavatele http ://www,zsfl c.czl za účelem možn osti při h lášení

neomezeného poČtu u;hazeČŮ.
případné bližši informace podá Mgr. Kolesová JarosIava.

Prostor k umístění konvektomatu si případný zájemce může

telefonické domluvy s p. Šeftíkovou mobil 725 709144,

Přílohy:

lx kupní smlouva
lx krycí list nabídky
1x čestné prohlášení

prohlédnout na zák|adé

Strakonice 20.II.20I] lava
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