
SMLOUVA o DÍLO

k provedení prací

„ ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce školní kuchyně“

číslo smlouvy objednatele: 2017/OSM/ /DDIL

číslo smlouvy zhotovitele: ..................
 

uzavřená nížc psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ:00063894

DIČ: CZOOO63894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem - starostou

( dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

a

Tip — Ex Partner, s.r.o

se sídlem: 14.října 1307/2, 15000 Praha 5

IČ: 61063045 DIČ: CZ 61063045 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. 0 DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: lng. Janem Prosou a Ing. Jiřím Matouškeímjednateli

( dálcjen "zhotovitel" )

takto:

L

[DENTHHKAČNÍÚDAJE()STAVBĚ

Název stavby: ZŠ a MŠ Na Balabence — rekonstrukce Školní kuchyňe

Místo stavby: ZS a MS Na Balabence. Praha 9 — kuchyň — gastro část - varna



IV.

CENA DiLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 1 350 996,00 -Kč

21 % DPH 283 709,00 -Kč

Cena celkem včetně DPH 1 634 705,00 -Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění. Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla".

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i ztéto konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem

Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně

doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem

provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších

předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele. obchodníjméno, sídlo. DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

a dále:

razítko a podpis oprávněné osoby. stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky. oddíl)

číslo smlouvy

U
J



10.

ll.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných praci bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly

platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové

dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru ajeho okolí, neprodleně

odstraní veškerájejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady činnosti na okolní

zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz prostor, který vyklidí do 3 dnů od předání a převzetí

díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a

materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato,

případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního

souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolnich poradách, jejichž terminy budou oznámeny přípisem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství .

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodčlků bude

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dane' § 147a zákona č.

137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají

veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období .

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK

Zástupcem zhotovitele je Ing. Jan Prosa. který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto

činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele ajeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce. včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu



9.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení ato způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstraněni vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se otom zápis, v němž. smluvní strany uvedou

svá stanoviska ajejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady.jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu.

Zhotovitel však Odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, 0 kterých věděl nebo

vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu

zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě

a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

Obvyklé.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců Ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich

výrobci či podzhotoviteli.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu. neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

Objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. ] zhotovitel neodpovídá jen v

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

odpovědnost.
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na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl.

XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a vsouběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozdělané dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které

nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní

podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná

(případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou

nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve

výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová

nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla

objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den

doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody

zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným

pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel

je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných

pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel

odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

x1.

vvšší MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplně nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná

se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných

správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

xu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
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12.

13.

14.

6.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků. je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

obchodního zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku

smlouvy)

x111.

OSTATNi UJEDNÁNÍ

Vlastníkem díla je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal

na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly„ že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného.

vyplývajícím z rizik budovaného díla, včetně škody následné pokud zhotovitel za škodu

odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít

uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální

výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 000,— Kč. Originál nebo

ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli

nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane

nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků. Rovněž prohlašuje. že bude dbát, aby

nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a

životním prostředí.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9.

na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh. Smluvní strany prohlašují. že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení

kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
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USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení. považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, i když se účastník () doručení nedozvěděl.

xw.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k

provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a

uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž

nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvyjsou oddělitelná v tom smyslu. že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové. bude smlouva posuzována. jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy. pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanoveni. jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva. jakož i případné dodatky. nabývají platnosti a účinnosti nejdříve dnem

uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují„ že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily. s jejím obsahem souhlasí. a že smlouvu uzavírají svobodně. nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
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- demontáž dvou el. sporáků s troubami

- ekologická likvidace sporáků, odvoz. demontáž

- doprava nove lechnoélogle ze zahraničí včetně balného

- ekologická Ilkvio‘ace obalu

- jednoduché provedení nové elektromslalaoe (bez usazeni kabelu poc‘ omítku) včetně doplnění rozvaděče

A Instalační materiál pro napojení plynového spotřeblče včetně úpravy elektropřlvodu

* uvedení do provozu

- lednodenni zaškolení personálu

návodo v českém jazyce

- garance 24 měsíců

- reviznl zprávy elektra

- feVlZHI zprávy plynu

„ZŠ a MŠ Na Balabence-rekonstrukce školní kuchyně"
 

& pasmo s lrc—ocenit

 

PozÍCE NÁZEV A POPIS * Množswi CENA I MT csNKCETkEM DŘ;

BEZ DPH BEZ DPH

„nm "a «ox D'ane' "45242 r „ J oz my my 4:7 * sval E *
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NABÍDK/kr— Příloha Son

Kutnohorska 55/10

108 GC Praha 1O - Do'ni !r/iěcholupy

„,-‘—

OR kde Praha “.Je/13245

 

Efficient CareCcntrol. automatické. Čištění

-Ftinishing© automaticke dokončování

-Tep|otr.í vpíchovací some se o měřícimi booy a s automatickou opravou chyb při vpichu

'Ktimatický :T.a:“.agerner.t » orca/ei? virizcstž uvnitř skříně je rfíč—řer'a & regulována oproti hasta/en s

přesností 1% odchylky. aktualni stav lze nastavit & číst na barevně obrazovce včetně kombinace

parních režimt

<iriciviCua'ím nastavení raném z Elu-t. morem; „» rozsahuoatšícr-í21rvoziterrrýci'.stupních

'Pi'oměnliva' vlhkost při vaření v kombinaci & horkýn'r vzduchem ve 3 stupních v rozsahu od 30‘ CL

QGC‘C

<Vysoký výkcr dodávky čerstvé páry cc prostoru vaření & automatickým odstraňovahírr. přrpaier-ih

Programovatelný Stí rychlostní ventilator vzduchu

Zabudovaný systém pro odstranění tuku, bezúdržbový a bez nutnosti dalšího tukového filtru

-Provoz konvektomatu nevyžaduje připojení na změkčenou vodu

-Rychíé zchlazení (Coat-down, vnitřního prostoru kcrwektorratu

'Automaticke přizpůsobení zařízení s ohledem na místní klimatické podmínky (nadmořská výška, tlak)

-Dveře konvektomatu jsou prosklené ze dvou skel s vnitřním ovětráním (proti zamlžení) a vnitřní sklo

lze samostatné otevřit pro následnou údržbu

'Zava'žecí vozík se vsuny pro gastronádoby v rozteči 63 mm včetně otočných koleček o @125 mm

-Dveře společně se skříni konvektomatu jsou vzájemně utěsněny zabudovaným těsněním

-Konvektomat je vyroben (vnitřní a vnější část) z nerezavějící oceli DIN 1.4301

-Konvektomat se pevně připojuje na odpad c souladu s předpisem SVGW

—Protiproudova ochrana íPX 5

-Podělně vsuny na gastronádoby velikostí GN1/1. 1/2. 2/3, 1/3, 218

'Samostatný elektromagnetický ventil studené vody 0 tepiotě do 30°C

Ruční sprcha s automatickým navíjecím systemem

Automatická regulace vlhkosti v komoře

Automatické přednastavení doby startu včetně nastaveni data

Rozměr (s-h—v): 879 x 791 x 1782 mm

Příkon: 37 kW /3 x 63A/ 400V / 50 Hz

Hmotnost 254 kg

Přívod vody R 3/4

Obj.čísiozRT-32181000t
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NABÍDKA- Příloha SOD
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Kutnohorská 55/10

109 00 Praha 10 - Dolni Měcholupy

TeL +

E-maul:

www‘lip-ex‘cz

OR KOS Praha 1: C/43248

 

Standardní konzola pod neutrální pracovní plochu/desku délky 1300 mm (rozměr bude uzpůsoben

prostoru ve varném bloku)

Obj.číslo: A101351

OR KOSESJLQ 3 C’ 43248" 1563630 45‘ OTC- CŽ 6‘0 630 as ' W Šnaná 3 z 41.7

© Soft-4—Sale
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wwwiti .

OR KOS Praha 1‘ C/43248

  

   

  

-Efficient CareControl, automatické čištění

-Ffinishing®, automatické dokončování

-Teplotní vpichovaci sonda se 6 měřícimi body a s automatickou opravou chyb při vpichu

-Klímatícký management- úroveň vlhkosti uvnitř skříně je měřena a regulována oproti nastavení s

přesností 1% odchylky, aktuální stav lze nastavit a číst na barevné obrazovce včetně kombinace

parních režimů

-Individualni nastavení každého z 350 programu v rozsahu dalších 12li volitelných stupních

-Prom ěnliva vlhkost při vaření v kombinaci s horkým vzduchem ve 3 stupních v rozsahu od 30‘ do

260°C

-Vysoký výkon dodavky čerstvé páty do prostoru vaření s automatickým odstraňováním připálenin

-Programovatelný 5ti rychlostní ventilator vzduchu

-Zabudovaný systém pro odstranění tuků, bezúdržbový a bez nutnosti dalšího tukového filtru

-Provoz konvektomatu nevyžaduje připojení na změkčenou vodu

-Rych|é zchlazení (Cool-down) vnitřního prostoru konvektomatu

'Automatické přizpůsobeni zařízení s ohledem na místní klimatické podmínky (nadmořská výška, tlak)

“Dveře konvektomatu jsou prosklené ze dvou skel s vnitřním ovětráním (proti zamlžení) a vnitřní sklo

lze samostatně otevřit pro následnou údržbu

-Zavážecí vozík se vsuny pro gastronádoby v rozteči 63 mm včetně otočných koleček o @125 mm

-Dveře společně se skříní konvektomatu jsou vzájemně utěsněny zabudovaným těsněním

-Konvektomat je vyroben (vnitřní a vnější část) z nerezavějící oceli DIN 1.4301

-Konvektomat se pevně připojuje na odpad c souladu S předpisem SVGW

-Protiproudová ochrana IPX 5

'Podélne vsuny na gastronádoby velikosti GN1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8

-Samostatný elektromagnetický ventil studené vody o teplotě do 30°C

~Ruéni sprcha s automatickým navíjecim systemem

'Automaticka regulace vlhkosti v komoře

-Automatické přednastavení doby startu včetně nastaveni data

Rozměr (Š-h-v): 879 x 791 x 1782 mm

Příkon: 37 kW /3 x GSA! 400V / 50 Hz

Hmotnost 254 kg

Přívod vody R 3/4

Obj.číslo: RT-8218100.01

 

“" oa kos P55??? 43248, 73336574677016: cz 613630 45 " “ " straně; s' 2711

© Soíív4—Salo

krmena



; ;;. ífixg' NABÍDKA - Příloha SoD“\W „„ t \

Kutnohorská 55/10

109 00 Praha 10 - Dolni Měcholupy

Tel. +

E-mait

www.típ-exoz

OR KOS Praha 1' C/43248

005 Stolní Ole-titr' 1 ks 81 907,00 Kč 81907,00 KČ 21%

 

Slolni provedeni.

Obsluha vpředu.

Konstrukce ocelová,

Šířka celé řezné plochy 420 mm,

Maximální výška řezu 160 mm

Posouvač chlebu s nastavitelnou pružinou.

Přítlak na Chléb s nastavitelnou pržinou.

Stabilní rozteč nožů (síla plátku) 14 mm.

Minimální, potřebný prostor pro umístění kráječe (vnější rozměr včetně ovládací páky) musí být větší

než rozměr 650 x 658 x 759 mm.

Možnost výběru jiného provedeni:

- šířka nožú pro plátky 10— 11 nebo 12 mm.

Doplněk za úhradu:

- Pojízdný masivni podstavec s polici MICKO BA42.

Výrobce:

Micko Srl, Itálie.

Rozměr (š—h-v): 555 x 658 x 616 mm

Příkon: 0,5 kW 230 V 50Hz

Hmotnost: 980 kg

Rozměr balení: 820 x 730 >< 900 mm.

Obj.číslo: MCPO1195.1
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007 Gasu‘oni ' v‘ L-líza :“x'll' ""“R se 4 ks 2 750,00 Kč

zasovnymí držadly; Glx ’:/1 -20[:. "typ

11 21.00 ';

Celonerezové provedeni z oceli 18/10.

Síla materiálu 08 až 1,0 mm

Nádoba je se zásuvnými/výsuvnými držadly,

Splňuje evropskou normu EN631.

.. Příloha SOD

11 000,00 Kč 21%

Jedinečný prolis v rozích zvyšuje jejich stabilitu, pevnost a prodlužuje jejich životnost,

Je extrémně odolná proti nárazu, obzvláště hrany a rohy.

Výobce: Rieber GmbH & CO.KG. Německo.

Rozměr (š-h-v): 530 x 325 x 200 mm

Objem: 26.0 litrů.

Obj.číslo: R884010201/4007537024574

008 Víko s tésnénim RIEBER, vodotésne 4 ks 184800Kc „

provedeni ke gastronádobám, GN

1/1, Typ 115

Celonerezové provedeni z oceli 18/10.

Ploché nerezové víko s držadlem.

S patentovaným těsněním z červeného, potravinářského sllíkonu.

Se zavzdušňovacím otvorem pro snadné sejmutí víka.

Bez výřezu.

Výrobce: Rieber GmbH & CO.KG, Německo,

Rozměr (š—h-v)1 530 X 325 mm

Obj.číslo: R884080101/4007537027018

 

Nroagos ' oŘ'k'oš Praha 1 cx 4524830 610 630 4:5}, DICÍČŽ 613733611?
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013 intr.'.:...;-,C..' Marvan, v::rnůi'xu 13mm. 5:12 1 X

5|')c;:m.(-.11 mung dopraví-a .20

zamam‘cx. celni odbavom Gen-zen:

0‘4 Demon mwoz :. 0110:0220:- .“ 1 x

gang: u_- f:. .n: lf.í:„':a gr)-„\r'uiu

015 Rozum :'„Hmmroumx plo 1 ks

;~;u1'z3sc.;immm. maximum). msta—115011;

mama. stěhování, montáže.

doprava a práce 4 lidí 2 dny

NABÍDKA .. Příloha SOD

38 000.00 Kč 38 000.00 Kč 21%

' ' 15 000.00 Kč 15 000,00 Kč M

' ' As 000.00kč ' 40000ý00kč 025%

 

CELKEM BEZ DPH:

CELKEM DPH 21%

CELKEM VČETNĚ DPH:

Děkujeme za proievený lénem o naše služby a jsme

s pozdravem

Ing. Jan Prosa

Executive Head

Jednatel společnosti

 

1 350 996,00 Kč

283 709,00 Kč

1 634 705.00 Kč  
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