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Vyvěšeno: 3.12.2018 
  

Vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: 
 

Dodání, montáž a likvidace sporáku  

Mateřské školy Na Okraji 
 

Zadavatel: 

Mateřská škola Na Okraji 

Maříkova 301/7a, 162 00  Praha 6 - Veleslavín 

IČ 70920753 

 

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ: 

Mateřská škola Na Okraji vyhlašuje výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu, jejíž předmětem je dodání plynového sporáku s elektrickou troubou, demontáž 

dvou stávajících sporáků a jejich ekologická likvidace, doprava a montáž nového sporáku včetně 

úpravy instalací a revize připojení, v kuchyni Mateřské školy Na Okraji s parametry uvedenými 

v Příloze číslo 1 

 

2. MÍSTO PLNĚNÍ: 

Školní kuchyně Mateřské školy Na Okraji, Maříkova 301/7a, 162 00  Praha 6 - Veleslavín 

 

3. TERMÍN PLNĚNÍ: 

- předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu do 14.12.2018. 

- předpokládaný termín plnění: do konce prosince 2018. 

 

4. . KVALIFIKACE UCHAZEČŮ bude požadována po vítězném uchazeči, před uzavřením 

smluvního vztahu 

Uchazeč je povinen v souladu s § 51 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákona“) 

prokázat v nabídce splnění kvalifikace. Zadavatel požaduje prokázání této kvalifikace:  

4.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona: 

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže splnění základních 

kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení dle § 53 odst. 1) podepsaného osobou 

oprávněnou jednat za uchazeče.  

4.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona: 

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů: 

a) předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni 

pro podání nabídky starší než 90 kalendářních dnů 

b) předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání odpovídajícím rozsahu předmětu 

veřejné zakázky. 

 
 

4.3.  Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona: 

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže splnění technických 

kvalifikačních předpokladů předložením: - potvrzení od výrobce o proškolení servisního technika 
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5. POŽADAVKY: 

- dodržení technických parametrů dle přílohy č. 1 

 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY: 

- Zadavatel po zhodnocení výběru uchazeče uzavře smluvní vztah s vítěznou firmou formou 

objednávky. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

- fakturace po dodání /zapojení/ 
 

8. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 

- nabídka bude zpracována v českém jazyce, v elektronické či písemné podobě, 

Nabídky, budou obsahovat identifikační údaje uchazeče, veškeré náklady spojené s realizací 

zakázky, včetně DPH.  

- nabídky mohou uchazeči doručit elektronicky e-mailem, osobně nebo poštou na adresu 

zadavatele: reditelka@msnaokraji.cz nebo  
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- nabídku doručte nejpozději do 11.12.2018 
 

9.. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM: 

nejnižší nabídková cena……………………100% 

 

10. INFORMACE K ZAKÁZCE: 

- prohlídka místa plnění je možná dle telefonické dohody na tel.: +420 778 765 718 

- bližší informace k zakázce podá: 

Lenka Bártová 

          Tel:  235 357 590, 778 765 718 

          E-mail: reditelka@msnaokraji.cz 

 

- zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky, 

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zakázku zrušit a neuzavřít 

smluvní vztah se žádným z uchazečů s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu 

nebude druhou stranou sankcionováno, 

- uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s podáním nabídky, 
 

Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci. 

 

V Praze dne 3.12.2018 

     ………………………………….. 

       Lenka Bártová  

        ředitelka Mateřské školy Na Okraji 

 

Sejmuto:  
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Příloha č.1 

 

Informace k VZ Dodání, montáž a likvidace sporáku Mateřské školy Na Okraji 

 

Kombinovaný sporák  

Kombinovaný sporák se skládá z horní plynové části a podstavce, který je opatřen čtyřmi 

seřizovatelnými nožičkami. Vařidlovou část tvoří horní rám, spolu s bočními a zadní stěnou, jež 

jsou z nerezavějícího plechu a dno. V horním rámu jsou umístěny čtyři plynové hořáky, ovládané 

zpředu čtyřmi regulačnimi kohouty, vybavenými termoelektrickými pojistkami, jež zajišťují 

bezpečné hoření plynových hořáků. Pro hospodárné využití spotřebiče má pravý přední hořák menší 

příkon. Hlavní uzavírací plynový kohout je ovládán z pravé horní přední části ovl. panelu klíčem. 

Z čela pod ovládacím panelem je umístěna výsuvná odkapní mísa pro přeteklé suroviny. 

V podstavci spotřebiče je umístěna elektrická trouba, která je vybavena horním a dolním topným 

tělesem se samostatnou regulací teploty a signalizací zapnutého stavu.  

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 1 x pečící plech 1 x mřížka 1 x klíč uzávěru plynu 1 x redukční kroužek 

Vnější rozměry (š x h x v mm) 900 x 900 x 900  

Varná plocha (mm) 820x660 

Počet hořáků 4 (3 x 5 kW + 1 x 3 kW)  

Jmenovité napětí 1/N/PE AC 400 V, 5oHz  

Tepelný příkon 18 kW  

Příkon velkého hořáku 5 kW  

Příkon malého hořáku 3 kW  

Příkon trouby 4 kW (2 x 2 kW) / 400 V  

Plyn / kategorie-ZP G2o/II2H3B/P/A1  

Přip./ seř. přetlak-ZP 2,1/1,5 kPa  

Spotřeba plynu 1,8 m3/h 

Spaliny 45m3/hod 

Krytí IP 34 

 

1. Demontáž 2 stávajících kombinovaných sporáků včetně jejich ekologické likvidace 

 

2. Doprava a montáž sporáku včetně úpravy instalací a revize připojení 

 

 


