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Věc: Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na dodávku elektrického 
konvektomatu včetně příslušenství a udržovacího zařízení s dotykovým displejem, 
součástí dodávky je montáž technologického celku, připojení na média, provozní 
zkouška, zaškolení obsluhy 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Technické parametry konvektomatu, holdingu a odsávacího zákrytu:  
 
Technické podmínky:  
Elektrický konvektomat s parním vyvíječem  
Užitná kapacita:  10xGN2/1 nebo 20xGN1/1 
Rozsah teplot: 30°C až 300°C  
Rozměry zařízení: max. 1100x1000x1050 mm (š x h x v)  
Varná média 
Příkon: minimálně 36 kW 
  
- Automatický modus například s minimálně 7-mi druhy provozu: Drůbež | Maso │Ryby 
a mořské plody │ Zelenina a přílohy │ Vaječné pokrmy │ Pečivo a sladké pokrmy │ 
Finishing® a servis  
- Ruční modus se 3-mi druhy provozu: Pára │ Horký vzduch │ Kombinace  
- Programovací režim pro individuální programy: minimálně 350 programů s až 12-ti 
kroky  
 
 
Vybavení konvektomatu 
  
Bezpečnost:  
 
Nejvyšší bezpečnost práce díky malé zásuvné výšce 1,6m u každého modelu  
Odvětrávaná dvířka s dvojitým sklem a tepelně reflexní vrstvou  
Integrovaná dveřní odkapávací vanička  
Servisní kryt přístupný zepředu  



Bezpečnostní termostat  
Systém s automatickým indikátorem servisních zásahů 
 
Varná technologie: 
 

- Aktivní regulace vlhkosti  
- Parní generátor  
- Technika proudění – dynamické víření vzduchu a speciální geometrie varného 

prostoru  
- Aktivní nastavení každého zásuvu v konvektomatu samostatně  
- Odstředivé odlučování tuku  
- Přívod energie odpovídající aktuální potřebě  

 
Parametry: 
 
- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody  
- Parní režim s automatickym přizpůsobením nadmořské výšce pro optimalní tvorbu páry 
- Sonda teploty jádra s minimálně 6-ti měřícími body  
- Integrovaná nápověda s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy  
- Dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu (ne keramická)  
- Centrální ovládací kolečko s funkcí stisknutí pro výběr  
- Digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času 
digitálně 0-24 hodin s nastavením trvalého provozu  
- Systém s automatickým indikátorem servisních zásahů  
- Přístroj musí 100% komunikovat v češtině  
- HACCP – paměť pro HACCP – data a výstup přes USB rozhraní 
- Bez použití změkčovače vody 
 
Příslušenství ke konvektomatu: 
Podestavba pod konvektomat 10xGN2/1 
Gastronádoby:  
10x nerezová GN1/1 – 100mm  
10x nerezová děrovaná GN1/1 – 100mm  
20x smaltovaná GNE 1/1 - 20mm 
20x smaltovaná GNE 1/1 - 65mm 
 
 
Udržovací zařízení s dotykovým displejem: 
- Kapacita 3x GN1/1-65mm 
- Vaření pomocí 3 režimů: manuální / přednastavené programy / vlastní varotéka 
- Ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje 
- Intuitivní varné procesy rozděleny min. do 6 skupin 
- Jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny 
- Nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného 
příslušenství 
- Možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování 
- Manuální režim s řízením času vsunů 
- Ventilátor chlazení elektroniky 
- Dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0%  



- Vstup USB  
- Vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10 
- Signalizace přehřátí komory 
- Zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu 
Příkon (230 V): max. 1,1 kW 
Rozměr: max. 410x660x405mm 
 
Odsávací zákryt konvektomatu - nerezový: 
- napojení na stávající vzduchotechniku 
- minimální rozměr šířka – 1200, hloubka - 1200mm 
 
Záruka a servisní podmínky:  
- Servis certifikovaným servisem – doložit kopii servisní smlouvy mezi dodavatelem a 
výrobcem zařízení, například RSP smlouva  

- Náhradní díly skladem  
- Doprava a montáž  
- Odborné zaškolení pěti zaměstnanců školní kuchyně 
 

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 
- Ceník pozáručních servisních úkonů s uvedením ceny za pracovní jednotku a paušální nebo 
kilometrové sazby za dopravu 
- Kopie dokladů - oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky včetně výpisu z 
obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů 
- Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení o 
splnění základních kvalifikačních předpokladů  
- Prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění 
veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat  
- Nabídková cena bez DPH 
 
Certifikáty:  
- Kvalifikaci Energy Star pro dodávané zařízení  
- Certifikát VDE pro dodávané zařízení  
 
Uchazeči doloží 
- seznam minimálně pěti prodaných konvektomatů požadované specifikace s uvedením adres 
objednatelů 
 

Termín dodání zakázky: 
- do 5.8.2016  
 
Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. 
 
V případě Vašeho zájmu prosím doručte nabídku v řádně uzavřené obálce označené názvem: 
„Dodávka konvektomatu - NEOTVÍRAT “ na adresu zadavatele, tj. Městys Kounice, 
Kounice čp. 127, 289 15 Kounice, nejpozději do 17.06.2016 do 11:00 hodin. 
 
 
 
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení do uzavření smlouvy kdykoliv zrušit. 



Zadavatel bezodkladně výběrové řízení zruší, pokud bude překročen zákonný limit zakázky 
malého rozsahu. 
 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
Miroslava Sochorová 
starostka městyse Kounice 
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