
Česká republika - MINISTERSTVO  FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1  
Tel.: 257042590               FAX: 257042609           IČ 00006947  

 

V Praze dne   16.10.2012 
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Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu  
  
Referent: Jitka Thámová  
 
Příloha  1.  Technická specifikace zařízení  
Příloha  2.  Krycí list nabídky 
 

 
 
 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 12 odst.  3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Vás 

vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky:  
 
 

“Dodávka technologie pro závodní kuchyni“ 
 
 
 

I. Vymezení a předmět plnění  zakázky 
Předmětem plnění zakázky je dodávka technologie pro stravování do závodní kuchyně. Jedná 
se o dodávku konvektomatu a myčky černého nádobí. Technická specifikace je uvedena 
v příloze č. 1.  

 
II. Informace a druhu a klasifikaci veřejné zakázky  

a) Veřejná zakázka na dodávky 
b) CPV: 39314000-6  Průmyslové kuchyňské zařízení  

 
III. Doba a místo plnění  zakázky 

a) Doba plnění:  do 20.11.2012  
b) Místo plnění:  Ministerstvo financí, 118 10 Praha 1, Letenská 15  

 
IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byly kopie dokladu o oprávnění k podnikání (např. 
výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina  aj.) a platného výpisu 
z obchodního rejstříku (je- li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán). 

 
V. Způsob hodnocení nabídek 
    Nabídky budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií: 

a) Výše nabídkové ceny                                           75 % 
b) Hodinová sazba za pozáruční servis                    20 % 
c) Zabezpečení servisu od nahlášení závady             5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spisovka.urad.mfcr.cz/epd/scripts/paper.php?id=1463972�


VI. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny,  platební a obchodní 
podmínky 
a) Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 2) a bude členěna v Kč 

bez DPH a v Kč včetně DPH.  
 Cena za konvektomat a myčku bude uvedena jednak samostatně za každou technologii zvlášť a 

následně celkem za obě zařízení. Součástí ceny za konvektomat bude i příslušenství, které není 
jeho součástí, ale pro optimální provoz konvektomatu je nezbytné (specifikace v příloze č. 1). 

 Hodinová sazba za servis bude uvedena pouze za výkon práce, bez nákladů na dopravu na místo 
servisu či času stráveného na cestě. 

 Doba zabezpečení servisu bude uvedena v hodinách. 
b) Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako nejvýše přípustná. 
c) Podáním nabídky uchazeč akceptuje, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické 

podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu neurčitou. 
d) Splatnost daňového dokladu - faktury je 21 kalendářních dnů od obdržení. Poslední 

daňový doklad - faktura v tomto roce musí být zadavateli doručena nejpozději do 
10. prosince 2012.  

e) Finanční zálohu na plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel neposkytuje. 
 
VII. Místo pro podání nabídek a doba v níž lze nabídky podat  

Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně 
uzavřené obálce , označené 

„Veřejná zakázka – NEOTEVÍRAT -  „Dodávka technologie“  –  odd. 232/T“ 
Na obálce musí být též uvedena obchodní firma nebo název a  adresa dodavatele. 
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně v podatelně na adrese 
zadavatele  
Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.BOX 77  118 10 Praha 1 
v termínu do  10:00 hodin dne 31.10.2012.  

 

VIII. Předložení nabídky 
Nabídka, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,  bude předložena  
v jednom vyhotovení v písemné formě.   

 

Součástí nabídky bude: 
a) Krycí list nabídky (v příloze  č. 2 této výzvy)  
b) Doklady k prokázání kvalifikace (dle bodu IV. této výzvy), tj. doklad o oprávnění 

k podnikání (např. živnostenský list, výpis ze živnostenského rejstříku aj.) a výpis 
z obchodního rejstříku.  

 

IX. Další podmínky 
a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.  
b) Uchazeči o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v této 

veřejné zakázce.  
c) Výsledek výběrového řízení se nesděluje všem uchazečům, pouze vybraný uchazeč je 

vyzván  k podpisu smlouvy.  
d) Námitky nejsou přípustné.  
e) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

   
 
 
 

 
................................................ 

Zadavatel 
Ing. Stanislav Sluka 

Ředitel odboru – Finanční  
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 
 

Požadované technické údaje konvektomatu 
 

Zdroj energie Zemní plyn 
Počet roštů 10 
Rozteč vedení plechů - mm 65 
Nastavení vlhkosti ano 
Nízkoteplotní pára ano 
Vícebodová sonda ano 
Automatické mytí komory ano 
Vnější rozměr - mm  

šířka max. 1208 
hloubka max. 1065 
výška max. 1058 

Napětí 230 V, 1N, 50/60 
Extra příslušenství  

Podstavec pro konvektomat ano 
Zavážecí vozík ano 
Zavážecí klec ano 

 
 

Požadované technické údaje myčky 
 

Zdroj energie elektrický 
Odpadní čerpadlo ano 
Oplachové čerpadlo ano 
Samočistící program ano 
Nakládání zepředu ano 
Mycí cyklus  

teplota - oC 55-65 
objem nádrže - l 150 

Vnější rozměr - mm  
šířka max. 1552 
hloubka max. 900 
výška max. 1791 

Extra koš pro myčku černého nádobí ano 
Opěrný rám/držák na podnosy ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha  č. 2 
 

Krycí list nabídky 
Veřejná zakázka   

 
„Dodávka technologie pro závodní kuchyni“ 

 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel: 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo dodavatele:  
IČ/DIČ:  
Kontaktní  (oprávněná) osoba:   
Telefon/FAX:  
e-mail:  

 
 
 
 
Podklady pro hodnocení nabídek: 
Nabídková cena  Kč bez DPH Kč vč. DPH 

Nabídková cena celkem  (řádek  a + řádek  b)    
a) Nabídková cena za konvektomat vč. příslušenství   
b) Nabídková cena za myčku    

Hodinová sazba za pozáruční servis    
 
Zabezpečení servisu – doba příjezdu od nahlášení 
závady  

 
………………. 

hodin  
 
 
 
 
 

Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že  akceptuji/jeme  
podmínky zadání  této  veřejné zakázky. 
 
 
 
V …………….dne …………………….. 
 
 
 
 
………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a  příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
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