NABÍDKA GASTRO TECHNOLOGIÍ AKCE: MŠ Nerudova Soběslav

Název

Pozice

Rozměry
ŠxHxV [mm]

Popis

Výrobce

Model

Mn.
ks

Cena za 1 mj Cena celkem
bez DPH
bez DPH
v Kč
v Kč

DPH
%

100. - KUCHYNĚ, MYTÍ NÁDOBÍ
101.
102.
103.

104.

105.

Nerez mycí stůl se dvěma
#################################################
dřezy, košem a dráhou pro
mycí koše
Předoplachová tlaková sprcha - stolní směšovací baterie
- napouštěcí raménko
s raménkem - stolní
- 2x police, 1x přestavitelná
Nerez nástěnná skříňka s
- posuvná dvířka
posuvnými dvířky
- nástěnné provedení
- 2x pevná plná police s prolisem
- trubkové madlo
Nerez policový vozík
- 4x kolečko, 2x bržděné
- horní police ve výšce pod deskou mycího stolu
- spodní deska pro přakrytí soklu
- podstavec pod myčku nádobí se vsuny na mycí koše
- prostor pro kanystry s chemií a změkčovač vody
Nerez deska na sokl s
- 1x roh desky R25
podstavcem pod myčku nádobí
- zadní lemy
- návoznost na stůl poz. 101
- provedení na stavební sokl, v=150 mm

Vypracoval:
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2600x700x750

1

0

0

21

x

1

0

0

21

1200x380x650

1

0

0

21

cca
600x700x900

2

0

0

21

1140x935x40 +
podstavec dle
myčky

1

0

0

21
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Název

Pozice

106.

107.
108.

109.

110.
111.
112.

Myčka nádobí a skla
podstolová

Nerez stůl se skříňkami s
posuvnými dvířky a policemi
Varná konvice - DODÁVKA
INVESTOR

Rozměry
ŠxHxV [mm]

Popis
- barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdost
100.IK07)
- KUCHYNĚ,
- pro mycí koše rozm.: 500x500 mm
- systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru „S“ s maximálním pokrytím
povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čistící sílu s
nastavitelný tlakem vody/mycího čerpadla
- vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole
- zobrazení teplot (bojler a tank), provozních údajů, chybových hlášení
vč. kódů chyb a textu
- hygienický záznamník s pamětí dat všech hygienicky relevantních
údajů, záznamník dat
- řízený samočistící program, video-návody na displeji
- USB – rozhraní pro aktualizaci softwaru
- časové nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky
- program na výměnu vody v nádrži, program na odvápnění
- hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem
- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení
- dvouplášťové krytování včetně dveří
- odpadní čerpadlo
- zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku
- bezpečnostní spínač ve dveřích a s polohou větrání dveří
- nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis)
- termostop pro hygienickou bezpečnost
- uloženy kontaktní údaje pro technickou podporu a dodavatele
prostředků
- krátké mycí programy
- sledování myčky přes mobilní aplikaci a internet
- připojení přes LAN a WLAN
- příkon (400 V): 7,9 kW

#################################################
- příkon (230 V): cca 2 kW

- deska s úkosem uchycená mezi stoly poz. 107 a 110
Nerez deska a police na sokl s - police na sokl s úkosem dle desky a vč. lemu
úkosem
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm
Nerez stůl se skříňkou s
posuvnými dvířky a policemi a #################################################
zásuvkovým blokem
- nástěnné provedení
Nerez nástěnná police pod
- 1x pevná plná police
mikrovlnou troubu
Profesionální mikrovlnná
#################################################
trouba v celonerezovém
provedení

Vypracoval:
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Výrobce

Model

Mn.
ks

Cena za 1 mj Cena celkem
bez DPH
bez DPH
v Kč
v Kč

DPH
%

MYTÍ NÁDOBÍ

600x637x760

1

0

0

21

2625x700x750

1

0

0

21

x

1

0

0

21

435x655x50

1

0

0

21

1720x700x750

1

0

0

21

dle MV trouby
cca 600x450

1

0

0

21

517x412x297

1

0

0

21
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Název

Pozice

113.

114.

115.

Nerez stůl s košem a
umyvadlem na ruce

Rozměry
ŠxHxV [mm]

Popis

Výrobce

- 1x malé umyvadlo na ruce 300x240x150100.
mm,- KOA
KUCHYNĚ, MYTÍ NÁDOBÍ
- otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou
- lokální prolis desky kolem umyvadla
- pod umyvadlem výsuvný koš na odpadky, nerez kolejnice,
700x700x750
plastová nádoba
- vlevo úkos desky (200x200 mm) a police na sokl
- spodní police vč. lemu
- zadní lem, v=50 mm
- provedení na stavební sokl, v=150 mm

Stojánková páková směšovací
- stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umydlo na
baterie pro dřez a umydlo na
ruce
ruce
- opláštění ze tří stran
Nerez skříň s posuvnými
- posuvné dveře
dveřmi
- 4x police, 2x přestavitelná
- provedení na stavební sokl, v=150 mm

Model

Mn.
ks

Cena za 1 mj Cena celkem
bez DPH
bez DPH
v Kč
v Kč

DPH
%

1

0

0

21

x

1

0

0

21

1300x700x1650

1

0

0

21

230x400x570

1

0

0

21

x

1

0

0

21

x

1

0

0

21

OSTATNÍ:

x01.

x02.

x3.

- teplota vstupní vody max. 50°C
- start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem
Změkčovač vody - automatický - snadná obsluha
- bez nutnosti připojení na elektřinu
- náplň: tabletková sůl
- časově rozloženo:
Kuchařský servis po dobu 3
- 1 den po instalaci
dní
- 1 den po 1 týdnu instalace
- 1 den po 1 měsíci instalace
- doprava technologií
- doměření nerez nábytku
- instalační a pomocný materiál
- vlastní montáž technologií
Inženýring kuchyňského celku - dílčí el. revize technologií
- nastavení a odzkoušení technologií
- předávací dokumentace
- NEOBSAHUJE DODÁVKU, MONTÁŽ ANI DOPOJENÍ
DIGESTOŘÍ - TOTO JE NUTNO PROVÉST
SPECIALIZOVANOU FIRMOU VZT!!!

Cena celkem bez DPH:
Cena celkem s DPH 21%:

Vypracoval:
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0 Kč
0 Kč
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Název

Pozice

NEREZ NÁBYTEK OBECNĚ:

Rozměry
ŠxHxV [mm]

Popis

Výrobce

Model

Mn.
ks

Cena za 1 mj Cena celkem
bez DPH
bez DPH
v Kč
v Kč

100. - KUCHYNĚ, MYTÍ NÁDOBÍ
- standart provedení nerez nábytku: HS
- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1,0mm
- povrchová úprava jemným broušením zrnitost 320 = kompletní výrobek
- vrchní desky stolů tloušťky konstrukce 50mm !!
- spodní police tloušťky konstrukce 40 mm
- pracovní desky i spodní police sendvičové, podlepené omyvatelnou laminovanou dřevotřískou
- konstrukce vyztužené
- skládané provedení límců s přehyby a dokrytím
- výška límců 50 - 150 mm, dle prostředí
- veškeré límce zapracovány přesně dle soupisu a vyrobeny dle potřeb stavby (tj. límce vlevo/vpravo/částečné/bez
lemu atd.)
- nohy (uzavřený profil) ukončené zátěžovou plastovou rektifikací v rozsahu ± 30 mm
- u stolů navazujících na sebe budou nohy bez přesahů
- při soklovém provedení stolu bude spodní police opatřena nerez plechem až za hranu stavebního soklu, z důvodu
zamezení vniknutí nečistot pod stůl, po instalaci dojde k vytmelení zbylé spáry mezi soklem a spodní částí stolu
- hrana pracovní desky směřující do uličky pak rádius R25
- u dřezů zároveň vyvrtat otvory pro baterie (stojánkové), díry vyztužit podlepením plastovou deskou
- veškeré dřezy v rádiusovém provedení, vč. stojánkových baterií nebo sprch a KOA (kompletní odpadová armatura růžice, sifon, nerezová přepadová trubka a zátka)
- prolis desky u mycích stolů = min.10 mm hloubky a odtok spádovaný na mycí dřez
- u dřezů, např. velikosti GN1/1 vyrobit pouze lokální lisovaný prolis v jinak rovné desce
- veškeré pohledové a funkční hrany zavařeny a vybroušeny
- vozíky: 4x kolečka pr. 125 mm, z toho 2x brzděná, ochranné plastové nárazníky
- výdejní linka: čelní hrana rádius, bezpečnostní skla u výdejních polic, soklové provedení stolů - tj. nerez okopová
kazeta s nacvakávacími pery, pojezdová dráha standardně 4x trubka D30 mm
- izolované vyhřívané zásobníky talířů: 3x spirála, kroucený přívodní elektrokabel se zvýšenou odolností proti vytahání
(oranžový)
- nástěnné skříňky: boky, dvířka a spodní police dvouplášťové
- nástěnné police: vyztužení nerez profilem, přestavitelné provedení pomocí masivního nerez žebříčku, zadní límec u
polic s pertlem, zavěšené zaháknutím
- podlahové vpustě: síla plechu 1,5 mm, protizápachová uzávěra, příruba k uchycení vinylové izolace (pokud se
provádí), předložení certifikace pro zabudování do podlahy dle normy EN 1253
- pracovní zásuvky: vnější zakrytí nerez plechem, nerezové ložiskové kolejnice, vnitřek zásuvky s podélnými
hygienickými rádiusy R15, vyprofilované dvouplášťové čelo zásuvky vč. madla
- v nabídce sjednocení výrobce aktivní a pasivní nerez technologie: stejný design, použité materiály, servis
- před výrobou nábytku nutno provést přesné zaměření na stavbě

DIGESTOŘE - AKUMUL. ZÁKRYTY:

- odsavače vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn, tukové
filtry nakloněny do kondenzačního žlábku s obrubou a výpustní lisovanou vaničkou.
- nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení násobena
leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače.

TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ:

- vodní lázně také v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích
- kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedením. Zapuštěné provedení kohoutů
nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládaví prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

CHLAZENÉ STOLY:

- stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály

Vypracoval:

DPH
%
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Název

Pozice

Rozměry
ŠxHxV [mm]

Popis

Výrobce

Model

Mn.
ks

Cena za 1 mj Cena celkem
bez DPH
bez DPH
v Kč
v Kč

CHLAZENÉ STOLY:

- KUCHYNĚ,
MYTÍ stejný
NÁDOBÍ
- stejný výrobce jako ostatní nábytek,100.
tak aby
zde byl zachován
design zařízení a použité materiály
- vyměnitelné magnetické těsnění
- samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze
- zátěžové kolejnice s předvýsuvem pro půdorysné vložení GN 1/1
- prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1
- celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnic !
- úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované

OSTATNÍ POŽADAVKY:

- Certifikát technický vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované varné technologie, který je vystaven na jméno
účastníka VŘ a opravňuje provádět záruční a pozáruční servis vyspecifikované varné technologie.
- Certifikát kuchařský vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované multifunkční technologie a konvektomatů, který
opravňuje k poskytování odborného zaškolení a přístupu k aktualizacím software. Certifikát vystaven na jméno
účastníka VŘ.
- Doklad vystavený na montážního technika společnosti prokazující kvalifikaci pro sváření nerez nábytku
- Zaškolení po dobu 1 týdne s možností návštěvy odborných seminářů - zdarma
- Prostá kopie živnostenského oprávnění
- Výpis z obchodního rejstříku
- Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1 zákona
- Délka záruky a způsob zajištění servisu – tj. dojezdová vzdálenost a časový nástup servisu
- Minimální šest servisních techniků v zamětnaneckém poměru u uchazeče a z toho jeden na pozici vedoucího servisu
se SŠ vzděláním (prokázat dokladem o vzdělání, vč. elektro osvědčení vyhl. 50, par. 8)
- Výpis alespoň 3 referenčních akcí obdobného charakteru, potvrzený zákazníkem, v objemu dodávky technologií
minimálně 5 mil. bez DPH, s možností návštěvy jedné z nich ještě před objednáním technologií
- Doklad dodavatele o pojištění podnikatelských rizik v min. výši 2,5 mil. Kč
- Ke každé pozici vyspecifikované varné technologie + aktivní technologie předložit A4 katalogový list v českém jazyce,
s fotkou a parametry
- Veškeré finální vývody/ukončení aj. instalace elektro, ZTI, VZT (i dalších jednotlivých profesí) musí být konzultovány
s dodavatelem gastro.

Vypracoval:
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