
Výběrové řízení  
 
 
 

Název veřejné 
zakázky: 

Dodávka elektrického konvektomatu 

Zadavatel 

Název: Sociální služby města Havlíčkova Brodu 

Sídlo: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod 

IČO: 701 88 467 

Osoba oprávněná 
jednat jménem 
zadavatele:  

 Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka 

Kontaktní osoby: Jan Zimmermann, správce budov 
tel.: 569 433 757 / 120, mobil: 724 269 372 
e-mail: zimmermann@ssmhb.cz 

 

 

 

Zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje 
zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12, odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 

 

1. Předmět veřejné zakázky: 

 
Dodávky: 

Dodávka nového elektrického konvektomatu bojlerového typu bez podstavce s denní 
kapacitou 500 – 600 jídel, včetně jeho montáže, připojení a uvedení do provozu. 
 
Služby: 

Doprava zařízení na místo plnění zakázky, proškolení obsluhy zařízení, min. jednodenní 
zaučení kuchařem v provozu. 
 
 

2. Vymezení plnění veřejné zakázky: 

 
Realizace veřejné zakázky bude probíhat formou jednorázového nákupu na základě 
uzavřené kupní smlouvy. 
 
Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace. 
 
 
Minimální požadované technické parametry zařízení, minimální požadavky na funkčnost 
a užitné vlastnosti: 
 

Technické požadavky: 
 
- objem minimálně 20 GN1/1 
- příčné umístění vsunů 
- maximální hloubka zařízení 890 mm  
- horký vzduch 30 - 300°  
- kombinovaný režim 30-300°C 
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- pára 99 – 130°C  
- regenerace potravin 
- bio vaření 30-98°C 
- časovač 1 min. až 24 hodin 
- volba možnosti trvalého osvětlení 
- ruční sprcha  
- minimálně 4 bodová teplotní sonda 
- řízení vlhkosti 0-100% 
- dotykový displej 
- nízkoteplotní a noční pečení 
- konektor na připojení k PC 
- automatický start 
- vlastní diagnostický systém v českém jazyce 
- minimálně 800 programů s 20 podprogramy 
- minimální příkon 33 kW 
- bojlerový vývin páry se záložním nástřikovým systémem 
- automatický předehřev 
- funkce udržování teploty 
- minimálně 5 rychlostí ventilátoru 
- okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří 
- mořená vnitřní varná komora 
- okamžitá hodnota spotřeby po dovaření programu na displeji konvektomatu 
- automatické mytí s použitím práškového detergentu 
- hmotnost zařízení maximálně 350 kg  
- jeden zavážecí vozík pro konvektomat v ceně zařízení 

 
 

Další podmínky dodávky:  
 

- záruka na zařízení a veškeré díly min. 3 roky bez omezení  
- servis zařízení do 24 hodin od nahlášení závady 
- nabídku může podat pouze firma, která předem posoudila možnosti instalace a 

připojení zařízení v místě plnění 

 
Uchazeč v rámci výběrového řízení musí předložit společně s hodnotící tabulkou (viz 
příloha č. 3) také závazný návrh kupní smlouvy na dodávku (viz příloha č. 4). Tento 
návrh kupní smlouvy musí plně respektovat podmínky stanovené zadávací 
dokumentací.  
Zadavatel nepřipouští variantní řešení dodávky, každý uchazeč může podat pouze 
jednu cenovou nabídku. 

Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být zároveň subdodavatelem jiného uchazeče. 

Jazykem tohoto výběrového řízení je čeština. 

 
 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí částku 350.000,- Kč bez DPH. 
 

 

4. Místo plnění veřejné zakázky: 
 
Sociální služby města Havlíčkova Brodu, 
Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod 

 



5. Termín plnění veřejné zakázky 
 

Kompletní zařízení bude dodáno ve lhůtě do 40-ti pracovních dnů ode dne podpisu 
smlouvy o dodávce oběma smluvními stranami. V odůvodněných případech a po dohodě 
stran lze tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. 

 

6. Požadavky na kvalifikaci: 
  
Kvalifikační předpoklady uchazeč potvrdí na přiloženém prohlášení k prokázání 
základních kvalifikačních předpokladů – viz příloha č. 1. 
Pokud některý z účastníků výběrového řízení nepředloží požadované doklady 
k hodnocení nabídek nebo některý z ostatních požadovaných dokladů, bude 
z výběrového řízení vyřazen. 

 
 

7. Podávání nabídek: 
 

Nabídky mohou uchazeči doručit na adresu: 

Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod. 
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 31.10.2016 do 10:00 hodin a to osobně nebo 
poštou. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem 
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele (opatření nabídky razítkem 
doručené pošty). 
  
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2.11.2016 od 9:00 hodin na adrese 
zadavatele. 
 
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 3 měsíců od dne otevření obálek 
zadavatelem. 
 

 

8. Zadávací lhůta: 
 

Délka zadávací lhůty je zadavatelem stanovena v délce 12 dnů. 

 
 

9. Hodnocení přijatých nabídek: 
 

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny vč. DPH. 
 
Nabídková cena bude uvedena jako celková hodnota dodávky dle kupní smlouvy. 
 
Nabídka musí být podána tak, aby ji bylo možné jasně ohodnotit dle technických 
parametrů a dalších podmínek uvedených v části 2 této zadávací dokumentace. 

 
 

10. Obchodní podmínky: 
 
Uchazeč je povinen nabídku doplnit návrhem kupní smlouvy o dodávce (viz příloha č. 4).  
Smlouva musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče – dodavatele nebo osobou 
k tomu statutárním orgánem zmocněnou. V případě zmocnění musí být originál 
zmocnění či jeho ověřená kopie součástí návrhu smlouvy.  Předložení nepodepsané 



smlouvy či nedoložení zmocnění bude posuzováno jako nesplnění zadávacích 
podmínek. 
Součástí smlouvy bude údaj o poskytované délce záruční doby. Počátek záruční lhůty je 
stanoven na den následující po dni předání a převzetí kompletního předmětu zakázky. 
Úhrada kupní ceny bude uskutečněna bankovním převodem na základě faktury 
vystavené dodavatelem s dobou splatnosti 30 dnů ode dne dodání vozidla. 

 
 

11. Členění, formální úprava a obsah nabídky: 
  
Nabídka bude zpracována písemně. 

Nabídka bude seřazena v následujícím pořadí: 
 

- obsah nabídky, 
- prohlášení k prokázání kvalifikace - viz příloha č. 1, 
- čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky - viz příloha č. 

2, 
- vyplněná tabulka s údaji o splnění požadavků zakázky opatřená razítkem 

dodavatele a podpisem kompetentní osoby - viz příloha č. 3, 
- návrh smlouvy na dodávku a montáž konvektomatu opatřená razítkem dodavatele a 

podpisem oprávněné osoby (viz příloha č. 4), 
- případné další přílohy a doplnění nabídky (např. prospekty, katalogy, brožury, 

letáky, apod.). 
 
Nabídka musí být dodána v obálce s nápisem „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka na 
dodávku a montáž konvektomatu“ a adresou odesílatele. Obálka musí být řádně 
uzavřená a opatřena přetiskem razítka dodavatele. 

 
 

12. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele: 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- změnit podmínky zadávacího řízení v jeho průběhu 
- zrušit výběrové řízení v jeho průběhu 
- nevracet uchazečům podané nabídky 
- vyžadovat po uchazečích originály či ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 

kvalifikačních předpokladů 
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení 

na veřejnou zakázku 

 

13. Vyrozumění o výsledcích: 
 
Účastníci budou o výsledcích výběrového řízení vyrozuměni do 5 pracovních dnů od 
termínu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a výsledek bude uveřejněn po dobu 
30 dnů od rozhodnutí o výběru nabídky na webových stránkách zadavatele 
(www.ssmhb.cz). 

 
 
V Havlíčkově Brodě dne 18.10.2016 
 
 
 
Mgr. Magdalena Kufrová  
Ředitelka organizace 

http://www.ssmhb.cz/


Příloha č. 1:  

 

Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů  

 

 

 

PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ 

ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

 

V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání základních 

kvalifikačních kritérií dle § 50 odst. 1 písm. a) dokládáme jako uchazeč o veřejnou 

zakázku malého rozsahu následující prohlášení: 

 

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme předpoklady 

uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb. v § 53 odst. 1 písm. a) až k). 

 

V ………………….. dne ………………….. 

 

        

 ………………………………. 

  jméno a podpis 

oprávněného zástupce uchazeče 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2:  

 

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ 

A VÁZANOSTI OBSAHEM NABÍDKY 

 

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a 

obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem 

nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

 

 

V ………………….. dne ………………….. 

 

        

 ………………………………. 

  jméno a podpis 

 oprávněného zástupce uchazeče 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3 - Tabulka s požadovanými parametry veřejné zakázky 

Dodávka elektrického konvektomatu 

Značka a typ konvektomatu (vepište): 

Požadavky (zakroužkujte pravdivé): 

Technické požadavky: --------------------------- 

objem minimálně 20 GN1/1 ANO / NE 

příčné umístění vsunů ANO / NE 

maximáplní hloubka zařízení 890 mm ANO / NE 

horky vzduch 30-300 °C ANO / NE 

kombinovaný režim 30-300°C ANO / NE 

pára 99-130 °C ANO / NE 

regenerace potravin ANO / NE 

bio vaření 30-98°C ANO / NE 

časovač 1 min. až 24 hodin ANO / NE 

volba možnosti trvalého osvětlení ANO / NE 

ruční sprcha ANO / NE 

minimálně 4 bodová teplotní sonda ANO / NE 

řízení vlhkosti 0-100% ANO / NE 

dotykový displej ANO / NE 

nízkoteplotní a noční pečení ANO / NE 

konektor na připojení k PC ANO / NE 

automatický start ANO / NE 

vlastní diagnostický systém v českém jazyce ANO / NE 

monimálně 811 programů s 20 podprogramy ANO / NE 

minimální příkon 33 kW ANO / NE 

bojlerový vývin páry se záložním nástřikovým systémem ANO / NE 

automatický předehřev ANO / NE 

funkce udržování teploty ANO / NE 

minimálně 5 rychlostí ventilátoru ANO / NE 

okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří ANO / NE 

mořená vnitřní varná komora ANO / NE 

okamžitá hodnota spotřeby po dovaření programu na displeji 

konvektomatu 
ANO / NE 

automatické mytí s použitím práškového detergentu ANO / NE 

hmotnost zařízení maximálně 350 kg ANO / NE 

jeden zavážecí vozík pro konvektomat v ceně zařízení ANO / NE 



Další podmínky dodávky: --------------------------- 

záruka na zařízení a veškeré díly min. 3 roky bez omezení ANO / NE 

servis zařízení do 24 hodin od nahlášení závady ANO / NE 

 
 

 
 

 
 V………………….……………………. dne…………………………… 

  

  Za správnost údajů odpovídá: 

 

  

  

  

  …………………………… 

 razítko a podpis 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUPNÍ SMLOUVA  

uzavřená podle § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Smluvní strany 

1. Název firmy: 

Sídlem:  

 IČ:  

Zastoupený:  

Číslo bankovního spojení        

obchodní společnost zapsaná: 

jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající“) 

a  

2. Sociální služby města Havlíčkova Brodu  

sídlem: Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod 

IČ: 70188467       

Zastoupený: Mgr. Magdalenou Kufrovou, ředitelkou 

Číslo bankovního spojení: 78-7869570247/0100, Komerční banka, a. s.   

příspěvková organizace zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl PR, vložka 189 

jako kupující na straně druhé (dále jen „Kupující“) 

 

 

Článek I. 

Předmět prodeje  

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících movitých věcí, jež jsou 

předmětem prodeje dle této Smlouvy: (podrobně doplnit konkrétní specifikace předmětu prodeje 

s příslušnými doklady a příslušenstvím) 

………………………………………………… 

(dále jen „Předmět prodeje“)  

Článek II. 

Předmět Smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje dodat  a provést montáž Předmětu prodeje Kupujícímu a převést na 

něj vlastnické právo k Předmětu prodeje, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou a 



dle cenové nabídky zaslané Prodávajícím Kupujícímu dne ……………… na základě 

uskutečněného výběrového řízení na Předmět prodeje. 

2. Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu 

určenou v Článku III. této Smlouvy, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

3.  Místem předání a převzetí Předmětu prodeje je adresa sídla Kupujícího. 

Článek III. 

Kupní cena 

1. Smluvní strany sjednaly, že celková kupní cena za Předmět prodeje činí …………..,- Kč 

(slovy: ……………………………………..) tato cena nezahrnuje DPH 21 % (dále jen 

„Kupní cena“). 

2. Kupní cena Předmětu prodeje je stanovena dohodou Smluvních stran, a to na základě 

provedeného výběrového řízení ze dne 2.11.2016. Při stanovení výše Kupní ceny Smluvní 

strany přihlédly ke všem okolnostem, jež se týkají současného faktického stavu Předmětu 

prodeje. 

3. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu dle odst. 1 tohoto Článku této 

Smlouvy do 30 dnů od dodání Předmětu prodeje dle této Smlouvy, a to na základě faktury 

vystavené prodávajícím. 

Článek IV. 

Záruka, záruční a pozáruční servis 

1. Smluvní strany se dohodly na délce poskytnuté záruky za jakost na Předmět prodeje ve výši 

36 měsíců. V případě vady Předmětu prodeje má kupující nárok na jeho opravu, nebude-li to 

možné, tak nárok na výměnu. Místem odstranění vad nebo dodání nové věci je sídlo 

kupujícího. Náklady na dopravu nese prodávající. 

2. Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách pozáručního servisu: 

- oprava závady Předmětu prodeje nejdéle do 24 hodin od jejího nahlášení (písemně či 

telefonicky), 

- není-li z objektivních důvodů možné provést opravu ihned a na místě, Prodávající je 

povinen Předmět prodeje opravit v co nejkratším možném termínu bez zbytečného 

prodlení. 

 

 



Článek V. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana 

závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě 

prohlášení konkurzu na Prodávajícího. 

Článek VI. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou 

platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných 

zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy. 

2. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je Prodávající osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní 

soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich 

pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si 

Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V ……………… dne     V Havlíčkově Brodě dne  

 

                                          

…………………………….    …………………………… 

(Prodávající)      (Kupující) 

 


