
Školní jídelna, Václavkova 1083, Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

 

Školní jídelna, Václavkova 1083, Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

 

Název zakázky: 

 
Konvektomat elektrický 10 zásuvů 

 (na šíři) 10 GN 1/1 
 

Předmět zakázky: 

 
Dodávka zboží a  služeb 

 

Datum vyhlášení zakázky: 
 
2.7.2020 
 

Název/ obchodní firma zadavatele: 

 
Školní jídelna, Václavkova 1083, Mladá Boleslav,  
příspěvková organizace 
 

Sídlo zadavatele: 
 
Václavkova 1083, Mladá Boleslav 
 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, vč. kontaktních údajů: 

 
Jméno: Bc.Lenka Vernerová Lhotková  
telefon: 326 729 204, 604 300 692 
e-mail: sjmbvaclavkova@seznam.cz 
 

IČ zadavatele: 624 51 456 

DIČ zadavatele: CZ 624 51 456 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. 
kontaktních údajů: 

Jméno: Bc.Lenka Vernerová Lhotková  
telefon: 326 729 204, 604 300 692 
e-mail: sjmbvaclavkova@seznam.cz 

Lhůta pro podávání nabídek:  
Zahájení:  2.7.2020 od 14:00 hod. 
Ukončení: 27.7.2018 do 10:00 hod. 
Oznámení o výběru dodavatele: 28.7.2020 písemnou formou 

Popis předmětu zakázky: 

Zboží: 
Konvektomat elektrický 10 zásuvů vstřikovací systém  
 
Služby: 

1. Instalace, dovoz, zaškolení personálu  
2. Odvoz starého nefunkčního zařízení, jeho ekologická 

likvidace 

Nejvyšší hodnota zakázky v Kč: Do 150 000,- KČ bez DPH           181 500,- Kč včetně DPH  
 

Lhůta dodání: 
 

V době od 24.8.-28.8.2020 
 

Místa dodání/převzetí nabídky: 

 
Nabídka se podává v písemné formě na uvedenou adresu : 
Školní jídelna Václavkova 1083, Mladá Boleslav,  
příspěvková organizace  
 

Hodnotící kritéria: 
 
Nabídková cena – 80 % + záruční doba 4 roky 20 % 
 

Požadavky na prokázání splnění 
základní a profesní kvalifikace 
dodavatele na základě zadávací 
dokumentace: 

 
Uchazeč je povinen při podání nabídky prokázat splnění základních 
kvalifikačních a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 53 a 54 
zákona o veřejných zakázkách č. 134/2006 Sb, v platném znění: 

mailto:sjmbvaclavkova@seznam.cz


Školní jídelna, Václavkova 1083, Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

 

Školní jídelna, Václavkova 1083, Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

 

• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů dle §53 zákona č. 134/2006 Sb. 

• Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán. Tento výpis nesmí být starší než 90 kalendářních dnů 
ke dni podání nabídky. 

• Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání, pokud toto 
oprávnění není již patrné z dokladu předkládaného dle  

• předchozího bodu. Tento doklad nesmí být starší než 90 
kalendářních dnů ke dni podání nabídky. 
 

Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby uchazeče: 

 
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její 
telefon a e-mailovou adresu. 
 

Požadavek na písemnou formu 
nabídky (včetně požadavků na 
písemné zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

 
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a to buď 

emailem a nebo v uzavřené obálce. Vždy označit názvem zakázky, 

tj. Konvektomat elektrický 10 zásuvů (na šíři) 10 GN 1/1 
 

Rozměry 750 x 783 x 1010 
Trojité sklo u dveří 
Typ: elektrický,vstřikovací   
Napětí: 400 V 
Teplota předehřátí až : do 300°C 
Cenu konvektomatu uvést včetně podstavce pod konvektomat +  
pokud bude nutný filtrační systém uvést v ceně konvektomatu.  
 
Systém čištění : chemie na čistění uvést jaká spotřeba + cena 
Záruční doba: 48 měsíců 
 

• doklady prokazující požadavky na základní kvalifikační a 
profesní kvalifikační předpoklady 

• cenovou nabídku zpracovanou dle výzvy k podání nabídek 

• písemný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou 

• podpis osoby, která je oprávněna jednat jménem uchazeče 

• jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány 
 

Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
V Mladé Boleslavi dne 2.7.2020      
 
 
 
 
 
 
 
Bc.Lenka Vernerová Lhotková, ředitelka školní jídelny 
 
 


