
Výzva k podání cenové nabídky 

 

 „Nákup a zapojení konvektomatu do uzenářské dílny“ 

pro „Vyšší odbornou školu ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslovou školu 

potravinářských technologií a Střední odbornou školu přírodovědnou a veterinární, Praha 2, 

Podskalská 10“ 

 

Zadavatel:   Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední průmyslová škola 

potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, 

Praha 2, Podskalská 10               

         se sídlem:  Podskalská 10, 128 46  Praha 2 

        zastoupené ředitelem Ing. Milanem Chmelařem   

vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení – příspěvkových 

organizací zřízených hlavním městem Prahou, schválená usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2865 ze 

dne 21. 11. 2017“  a Vás    

v y z ý v á  

jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: „Nákup a zapojení konvektomatu do uzenářské 

dílny ve Střední průmyslové škole potravinářských technologií, v budově Navrátilova 15, Praha 1.  

I.  Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je „Nákup a zapojení konvektomatu do uzenářské dílny“.   

V rámci podání cenových nabídek je nutné dodržet tyto parametry pro nákup a zprovoznění konvektomatu: 

 musí mít funkci vybarvení, tepelného opracování – vaření v páře, pečení, restování, pošírování, 
fritování, atd. 

 topným médiem je elektřina,  

 bude obsahovat mikroprocesor s panelem a intuitivním ovládáním, 

 bude umožňovat dostatečný počet programů sestávajících a řízení teploty komory, teploty jádra, 
regulaci vlhkosti, předvolený čas pro posunutý začátek práce, dobu procesu, opakovací funkci, 

 potřebný objem komory 20 zásuvů, gastro nádoby 1/1, se zavážecím vozíkem 

 součástí konvektomatu budou gastronádoby, 

 nabídková cena bez DPH i s DPH bude obsahovat montáž konvektomatu v uzenářské dílně školy 
v Navrátilově ulici, připojení ke stávajícím rozvodům, a uvedení do chodu. 

 návoz konvektomatu a jeho uvedení do provozu proběhne do 30. června 2023. 
 
Termín k možné prohlídce uzenářské dílny, kam bude instalován konvektomat, je stanoven na: 
 

14. února 2023 v 9 hodin v budově Navrátilova 15, Praha 1 – vstup do dílny ze dvora budovy. 
 

V případě doplňujících dotazu se obracejte na Ing. Karla Hřídele – mail: hridel@podskalska,cz. 
 



II. Nabídková cena a návrh smlouvy  

Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu za konvektomat, příslušenství dopravu, montáž 

a instalaci. Celkovou cenu uveďte bez DPH i s DPH. 

Součástí nabídky bude také návrh smlouvy na nákup konvektomatu. 

III. Platební podmínky  

Cena přístroje bude uhrazena dle lhůty uvedené na faktuře po dodání, instalaci a zaškolení personálu.  

IV.  Kritérium pro hodnocení nabídky 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění všech požadavků bodě I, ekonomická 

výhodnost nabídky.  

V.  Místo a doba pro podávání obálek s nabídkami  

Uchazeči podají své nabídky: 

a) osobně na podatelnu na adrese zadavatele (v případě osobního podání nabídky je uchazeč povinen nabídku 

podat v podatelně na adrese zadavatele: Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední 

průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, 

Praha 2, Podskalská 10 – sekretariát ředitele školy (2. patro), úřední hodiny: pondělí – pátek 7:30 – 

15:00), 

b) elektronicky do datové schránky 665nfrx 

c) nebo poštou na adresu zadavatele Vyšší odborná škola ekonomických studií, Gymnázium, Střední 

průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, 

Praha 2, Podskalská 10 tak, aby byla zadavateli doručena na jeho adresu nejpozději  

do 7. března 2023 do 12 hodin. 

Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem.  

Písemnou nabídku uchazeči podají v uzavřené neporušené obálce označené heslem ,,NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ“ 

a názvem zakázky „Nákup a zapojení konvektomatu do uzenářské dílny“. Obal bude na uzavření opatřen 

razítkem, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. 

VI.  Termín otevírání obálek s nabídkami  

Otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku „Nákup a zapojení konvektomatu do uzenářské dílny“ 

bude dne 8. března 2023 v 12 hodin 

v budově Podskalská 10, Praha 2 – v kanceláři č. 205. 

 

 
Ing. Milan Chmelař 

 


