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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dovybavení kuchyňské technologie budovy Česká 11, Brno“
1. Údaje o zadavateli, kontaktní osoba
Název:
zastoupený:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba
Telefon:
E-mail:
profil zadavatele:

Jihomoravský kraj
Ing. Pavlem Šromem, vedoucím odboru investic Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
70888337
CZ70888337
Ing. Jaroslav Vokál, oddělení realizace investic odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
+ 420 541 652 342
vokal.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html

2. Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota
2.1.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kuchyňské technologie a vybavení do interiéru
budovy Česká 11, Brno (dále jen „Technologie“). Množství a minimální zadavatelem
požadované technické parametry dodávky Technologie jsou vymezeny technickou specifikací
a Soupisem předmětu koupě. Pro vymezení rozsahu předmětu veřejné zakázky je rozhodující
Soupis předmětu koupě. Součástí předmětu veřejné zakázky je též montáž a instalace
Technologie v místě plnění, včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího

a kotevního materiálu. Instalace zařízení bude spočívat v jeho usazení v místě plnění
a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům.
2.2.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v Příloze č. 2 – Obchodních podmínkách
a v Příloze č. 3 – Technické specifikaci.

2.3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 480 000,- Kč bez DPH.

2.4.

Kódy CPV předmětu veřejné zakázky jsou:
39151000-5
39314000-6

Různý nábytek
Průmyslové kuchyňské zařízení

3. Doba plnění a místo plnění veřejné zakázky
3.1.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je srpen 2019.

3.2.

Doba plnění a místo předání plnění jsou blíže specifikovány v Obchodních podmínkách
veřejné zakázky, které tvoří Přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídky.

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
4.1.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé podávající nabídku do výběrového řízení prokázali
splnění požadované kvalifikace. Dodavatelé prokážou splnění kvalifikačních předpokladů
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje;
b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského
rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému
úřadu nebo živnostenský list, s předmětem podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, či jeho ekvivalent;
c) předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Za významnou dodávku se s ohledem na předmět veřejné zakázky považuje dodávka nové
kuchyňské technologie včetně její montáže a instalace. Dodavatelé doloží v seznamu
významných dodávek poskytnutí alespoň 2 takové dodávky ve finančním objemu minimálně
200 000,- Kč bez DPH za každou z nich.
Pro posouzení rozhodného období poskytnutí významné dodávky je podstatný termín
dokončení dodávky. V případě, že termín dokončení dodávky nebude spadat do období 3 let
před zahájením zadávacího řízení, má se za to, že dodávka nebyla poskytnuta v rozhodném
období.

4.2.

Doklady k prokázání splnění kvalifikace se předkládají v prosté kopii.

4.3.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, splnění výše uvedených kvalifikačních
předpokladů prokáží společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel
požaduje, aby tito dodavatelé byli vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné
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zakázky. Tento závazek je obsažen v obchodních podmínkách veřejné zakázky a společní
dodavatelé podpisem návrhu na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s tímto
požadavkem vyjadřují souhlas.
5. Zpracování nabídkové ceny
5.1.

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez
DPH, která bude uvedena ve formuláři nabídky (Příloha č. 1 této výzvy k podání nabídky).
Dodavatel uvede nabídkovou cenu v korunách českých.

5.2.

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v Obchodních podmínkách veřejné zakázky,
které tvoří Přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídky.

6. Způsob hodnocení nabídek
6.1.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost
nabídek bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídkové
ceny je rozhodná její výše bez DPH.

6.2.

Pořadí nabídek bude určeno podle celkové výše posuzované nabídkové ceny předmětu plnění.

6.3.

Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek budou nabídkové ceny posouzeny z hlediska výše
nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková cena
nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od účastníka písemné zdůvodnění těch částí nabídky,
které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li účastník písemně mimořádně
nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné,
bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

7. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
7.1.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

7.2.

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně platebních podmínek tvoří Přílohu č. 2
této výzvy k podání nabídky a jsou pro dodavatele závazné.

7.3.

Návrh smlouvy není součástí nabídky dodavatele. Součástí nabídky dodavatele je v rámci
formuláře nabídky pouze prohlášení, že dodavatel akceptuje obchodní podmínky a že
v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jimi bude vázán. Návrh
smlouvy předkládá až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před jejich podpisem.

8. Vysvětlení, změna nebo doplnění podmínek výběrového řízení
8.1.

Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení podmínek výběrového řízení. Písemná žádost musí
být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídky.
Žádosti o vysvětlení podmínek výběrového řízení mohou účastníci zasílat prostřednictvím
elektronické nástroje E-ZAK nebo kontaktní osobě uvedené v čl. 1 této výzvy k podání nabídky.

9. Lhůta pro podání nabídek a otevírání nabídek
9.1.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 06. 2019 v 10 hod.

9.2.

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
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9.3.

Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Na nabídku
podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána, a zadavatel
oznámí dodavateli, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

10. Způsob podání nabídky
10.1.

Dodavatelé nabídku podají písemně, a to buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek
Jihomoravského
kraje
dostupného
na
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html.

10.2.

Nabídka v listinné podobě bude podána v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka
s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky a bude na ni uvedena adresa dodavatele.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby obálku s nabídkou označili slovem „NEOTEVÍRAT“
a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej dodavatel používá, případně podpisem dodavatele,
je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele.

10.3.

Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Odbor investic, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Osobně se nabídka
podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, nejlépe na sekretariát odboru investic
v kanceláři č. 123, a to v pracovních dnech od 8:30 hodin do 14:00 hodin, případně
na podatelnu v pracovní době podatelny.

11. Obsah nabídky
11.1.

Nabídka bude obsahovat:




11.2.

formulář nabídky,
informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna
k jednání jménem dodavatelů, pokud podávají nabídku společně,
doklady k prokázání kvalifikace.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

12. Elektronický nástroj E-ZAK
12.1.

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo
v průběhu zadávacího řízení jinak.

12.2.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují
za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní
emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji EZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

12.3.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele
do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako
veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby
před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje
zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
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12.4.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele
zodpovídá vždy dodavatel.

12.5.

Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu
elektronického
podpisu
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

13. Další podmínky zadávacího řízení
13.1.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem vyřadí.

13.2.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13.3.

Náklady dodavatelů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

13.4.

Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů
(zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

13.5.

Zadavatel je oprávněn vyřadit nabídku dodavatele, který nebude splňovat požadavky
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

13.6.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele i u třetích osob
a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

13.7.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit
podmínky zadávacího řízení.

13.8.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem, odmítnout všechny
nabídky nebo výběrové řízení zrušit.

Přílohy
Příloha č. 1: Formulář nabídky
Příloha č. 2: Obchodní podmínky
Příloha č. 3: Technická specifikace
V Brně dne 11. 06. 2019

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraj
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Příloha č. 1 výzvy

FORMULÁŘ NABÍDKY
Veřejná zakázka: „Dovybavení kuchyňské technologie budovy Česká 11, Brno“
Účastník:
Název/obchodní firma/jméno a příjmení:
Zastoupený:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
tímto prohlašuje, že:
 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a zároveň její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tento
předpoklad tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka
závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v předchozím odstavci
a vedoucí pobočky závodu;
 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění;
 nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele;
a v případě, že bude vybrán k uzavření smluv na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené
skutečnosti předložením originálu či ověřené kopie:
 výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) výše (§ 74 odst. 1 písm. a) Zákona),
 potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1 písm. b) Zákona),
 písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1
písm. b) Zákona),
 písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c) výše (§ 74 odst. 1 písm. c) Zákona),
 potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) výše (§ 74 odst. 1
písm. d) Zákona),
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 výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e) výše (§ 74 odst. 1 písm. e) Zákona).
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Účastník prohlašuje, že:
a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje;
b) má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují; tímto oprávněním se rozumí živnostenské oprávnění s
předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“, či jeho ekvivalent;
a v případě, že bude vybrán k uzavření smluv na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené
skutečnosti předložením originálu či ověřené kopie:
 výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 výpisu ze živnostenského rejstříku prokazujícího odpovídající živnostenské oprávnění.
Účastník prohlašuje, že:
 splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) Zákona, což dokládá následujícím
seznamem významných dodávek:
Informace o významných dodávkách:
Významná dodávka č. 1:

Objednatel: název, kontaktní údaj

účastník doplní název zakázky, předmět a Cena: …………………….. Kč bez DPH
popis plnění
Doba poskytnutí: od měsíc/rok do měsíc/rok
Významná dodávka č. 2:
účastník doplní název zakázky, předmět a
popis plnění

Objednatel: název, kontaktní údaj

Cena: …………………….. Kč bez DPH
Doba poskytnutí: od měsíc/rok do měsíc/rok

Účastník prohlašuje, že:
akceptuje a je vázán obchodními a veškerými dalšími podmínkami plnění veřejné zakázky uvedenými
v zadávacích podmínkách a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, předloží
zadavateli odpovídající návrhy smlouvy.
V ……………….……….…… dne ……….….…………….

Zpracoval:

účastník doplní jméno a příjmení zpracovatele nabídky
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Příloha č. 2 výzvy

KUPNÍ SMLOUVA
kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1.
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337
Komerční banka, a.s.
27-7494420217/0100
JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
+ 420 541 651 272
oinv@kr-jihomoravsky.cz

Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech
technických:
Ing. Jaroslav Vokál, oddělení realizace investic odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:
+420 541 652 342
E-mail:
vokal.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
(dále jen „kupující“)
a
2.
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ………,
v odd. ………, č vl. ………,
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v ……………………………………………………. nebo
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ………, č. j. ………, nebo
………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění,
datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)
(dále jen „prodávající“)
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I.
Účel smlouvy
1.

Účelem této smlouvy je uspokojení potřeb kupujícího spočívajících v dovybavení interiéru
v budově Česká 11, Brno (dále jen „Budova“) kuchyňskou technologií a dalším vybavením.
II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka kuchyňské technologie a vybavení do interiéru budovy
Česká 11, Brno (dále jen „Technologie“). Množství a minimální požadované technické parametry
dodávky Technologie jsou vymezeny technickou specifikací a oceněným Soupisem předmětu
koupě, tvořícím Přílohu č. 1 této smlouvy (dále též jen „předmět koupě“). Pro vymezení rozsahu
dodávky Technologie je rozhodující oceněný Soupis předmětu koupě, který je přílohou č. 1 této
smlouvy.
2. Součástí dodávky předmětu koupě je též montáž a instalace předmětu koupě v Budově včetně
dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu. Instalace zařízení bude
spočívat v jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým
rozvodům a rozvodu vody a kanalizace.
3. Součástí dodávky předmětu koupě je dále též:
-

doprava předmětu koupě na místo plnění,
umístění jednotlivých součástí předmětu koupě do místností dle požadavků kupujícího,
vyzkoušení a předvedení funkčnosti předmětu koupě,
úklid po provedené dodávce a montáži včetně likvidace použitých obalů,
vstupní kontrola místa montáže z hlediska možnosti zahájení montáže,
kontrola všech stávajících ploch a konstrukcí, které mohou být dodávkou nebo montáží
poškozeny, a jejich ochrana před poškozením,
zajištění bezpečnosti práce a zajištění ochrany životního prostředí,
předání návodů k obsluze a údržbě předmětu koupě v českém jazyce,
provedení zaškolení obsluh uživatele u všech částí dodávky, které zaškolení obsluh
vyžadují,
uvedení všech ploch a konstrukcí dotčených dodávkou do původního stavu (podlahy,
stěny, omítky apod.).
III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Prodávající se zavazuje řádně a včas odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu
nabýt k předmětu koupě vlastnické právo tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

2.

Kupující se zavazuje předmět koupě řádně a včas převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní
cenu.

3.

Prodávající se zavazuje při montáži a instalaci předmětu koupě dle této smlouvy postupovat
samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, přičemž je vázán
případnými pokyny kupujícího.

4.

Prodávající bere na vědomí, že montáž a instalace předmětu koupě bude prováděna současně se
stavebními pracemi na stavbě Budovy. Prodávající se proto zavazuje při provádění montáže a
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instalace předmětu koupě postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby a řídit se pokyny
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5.

Kupující se zavazuje prodávajícímu poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro splnění
předmětu smlouvy.

6.

Kupující je oprávněn kontrolovat provádění montáže a instalace předmětu koupě. Kontrola bude
prováděna nepravidelně osobou pověřenou nebo zmocněnou kupujícím.

7.

Osoby pověřené kupujícím (autorský dozor projektanta příp. technický dozor stavebníka) jsou
oprávněny za kupujícího provádět dozor nad prováděním montáže a instalace předmětu koupě,
upozornit na nesoulad se smlouvou a požadovat jeho odstranění.

8.

Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z důvodu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
prodávající. Prodávající odpovídá i za škodu způsobenou činností jeho poddodavatelů.
IV.
Technické listy

1.

Předmětem koupě jsou zařízení, která jsou v Soupisu předmětu koupě definována uvedením
výrobce a typového označení. Je povinností prodávajícího předložit kupujícímu před započetím
dodávky technický list zařízení, ze kterého musí být patrné, že prodávajícím dodaný spotřebič
uvedenou skutečnost splňuje. V případě, že se dle technického listu prokáže, že zařízení nesplňuje
všechny parametry definované technickou specifikací, má kupující právo požadovat výměnu
dodaného zařízení za takové, které všechny parametry vymezené technickou specifikací splňuje.
V.
Termín plnění

1.
2.

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu celý předmět koupě nejpozději do 15 dnů od předání
prostor k provedení montáže a instalace předmětu koupě v místě plnění dle této smlouvy.
Prodávající se zavazuje převzít prostor k provedení montáže a instalace předmětu koupě v místě
plnění na základě písemné výzvy kupujícího, a to nejpozději do 5 kalendářních dní od doručení
výzvy.
VI.
Kupní cena

1.
2.

3.

Celková kupní cena za předmět koupě se sjednává na částku uvedenou v oceněném Soupisu
předmětu koupě, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
Kupní cena odpovídá součtu jednotlivých cen uvedených v rozpočtu (oceněném Soupisu
předmětu koupě), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Cena za dopravu, provedení montáže
a instalace předmětu koupě je zahrnuta do cen dodávek jednotlivých prvků vybavení uvedených
v rozpočtu.
Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku
prodávajícího.
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4.

Ke sjednané ceně bez DPH uvedené v Soupisu předmětu koupě bude připočtena DPH v procentní
sazbě odpovídající zákonné úpravě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného
zdanitelného plnění.
VII.
Platební podmínky

1.
2.

Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.
Kupní cena bude hrazena kupujícím postupně ve dvou splátkách, a to následovně:
a) 50 % kupní ceny bude kupujícím uhrazeno při dodávce jednotlivých zařízení, jež jsou součástí
předmětu koupě, na základě podepsaných dodacích listů;
b) 50 % kupní ceny bude kupujícím uhrazeno po řádném předání a převzetí celého předmětu
koupě kupujícím, tj. po montáži a instalaci předmětu koupě na místě včetně úklidu
po provedené montáži a likvidaci použitých obalů.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Kupní cena bude hrazena měsíčně na základě faktur vystavených prodávajícím vždy k poslednímu
dni kalendářního měsíce za splnění podmínek písm. a) + písm. b) tohoto bodu.
Podkladem pro platbu kupní ceny je daňový doklad – faktura, který je prodávající oprávněn
vystavit po odevzdání a převzetí celého předmětu koupě kupujícím. Podkladem pro vystavení
daňového dokladu – faktury je protokol o převzetí předmětu koupě dle čl. IX. této smlouvy.
Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad
– faktura bude vedle uvedených náležitostí obsahovat název „Dovybavení kuchyňské technologie
budovy Česká 11, Brno“.
Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným
vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení kupujícímu. Za den doručení se pokládá den uvedený
na otisku doručovacího razítka podatelny kupujícího.
Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu
kupujícího.
Prodávající prohlašuje, že:




nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této
smlouvy (dále jen „daň“),
nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
VIII.
Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je budova na adrese Česká 11, Brno.
2. Kupující je povinen před zahájením dodávky a montáže Technologie předat prodávajícímu místo
plnění, a to i po částech. O předání a převzetí místa plnění (či jeho části) vyhotoví kupující písemný
protokol, který obě strany podepíší. Protokol bude obsahovat označení smluvních stran, označení
osob oprávněných za smluvní strany protokol podepsat a popis stavu předávaných prostor
k okamžiku převzetí prodávajícím. K předání místa plnění může být přizván též zhotovitel stavby.
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3. Kupující se zavazuje v době montáže a instalace předmětu koupě umožnit prodávajícímu (včetně
zaměstnanců prodávajícího, případně jiných osob, které se budou podílet na provádění montáže a
instalace) vstup do Budovy za účelem provádění montáže a instalace předmětu koupě.
4. Kupující zabezpečí odběrná místa energií a dodávky energií potřebných k montáži na vlastní
náklady.
5. Prodávající je povinen vyklidit místo plnění nejpozději do 3 dnů ode dne odevzdání a převzetí
předmětu koupě.
IX.
Odevzdání a převzetí předmětu koupě
1. Prodávající nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude předmět koupě (případně jednotlivá
zařízení) připraven k odevzdání kupujícímu, oznámí kupujícímu tuto skutečnost a dohodne s ním
technické podrobnosti převzetí.
2. Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je místo plnění dle článku VIII. této smlouvy.
3. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě je splněn řádným dodáním bezvadného předmětu
koupě kupujícímu za splnění podmínek uvedených v čl. VII. bodu 2. Prodávající odevzdá předmět
koupě kupujícímu spolu s dokumentem potvrzujícím dodání (dodacím listem), který kupující
podepíše. Podpisem dodacího listu není předmět koupě ze strany kupujícího převzat.
4. Kupující předmět koupě převezme až po provedené kontrole, nejpozději do 5 pracovních dnů
od dodání. O převzetí předmětu koupě sepíší smluvní strany protokol, ve kterém kupující uvede,
zda předmět koupě přebírá bez výhrad, nebo s výhradami, které v protokolu identifikuje. Kupující
je oprávněn nepřevzít předmět koupě, pokud tento vykazuje vady. V případě, kdy kupující předmět
koupě pro vady nepřevezme, identifikuje v protokolu vady, pro které předmět koupě odmítá
převzít, a vyzve prodávajícího k jejich odstranění.
5. Dnem převzetí, tj. dnem podpisu protokolu o převzetí předmětu koupě ze strany kupujícího,
nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2093 občanského zákoníku. Dodá-li
prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, smlouva se o přebytečné množství věcí
nerozšiřuje a kupující je povinen je na výzvu prodávajícího vrátit.
X.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost
1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí
na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou
prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou
dotčeny.
2. Prodávající se zavazuje, že po záruční dobu bude předmět koupě odpovídat požadavkům
kupujícího uvedeným v Soupisu předmětu koupě. Tyto vlastnosti předmětu koupě zaručuje
prodávající v případě dodávaných spotřebičů po dobu záruky poskytované výrobcem zařízení,
nejméně však 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.
3. Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně do 10-ti dnů po jejím zjištění.
Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad předmětu koupě považují oznámení vad
kdykoli v záruční době, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se
považuje za včas uplatněnou.
4. Za kupujícího může reklamaci u prodávajícího uplatnit též provozovatel Budovy, kterým je Taneční
konzervatoř Brno, příspěvkové organizace, Nejedlého 375/3, 638 00 Brno-sever, IČO: 00567566.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady, kterou kupující uplatní v záruční době, má kupující
především právo požadovat na prodávajícím její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou
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kupující prodávajícímu za tímto účelem stanoví, jinak do 10 dnů ode dne doručení reklamace
prodávajícímu. Kupující má vůči prodávajícímu dále tato práva z odpovědnosti za vady:
a) právo na odstranění vady dodáním nové věci, není-li vada opravou odstranitelná nebo
zakládá-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy,
b) právo na odstoupení od smlouvy v případě, není-li vada opravou odstranitelná nebo
zakládá-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
6. Prodávající je povinen v návaznosti na kupujícím uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění
zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V případě,
že prodávající za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé náklady kupujícím uhrazeny
do 10 dnů od doručení jejich písemného uplatnění prodávajícím.
7. V případě, že prodávající neodstraní oprávněně reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané s kupujícím,
je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pověřit odstraněním vady jinou odborně
způsobilou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.
9. Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady.
10. V průběhu záruční doby je prodávající povinen provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž
provedení je podmínkou pro zachování platnosti záruky. Termíny provedení servisních úkonů
budou určeny na základě dohody prodávajícího s provozovatelem Budovy.
11. Nejméně jedenkrát ročně je prodávající povinen provést bezplatnou servisní prohlídku předmětu
koupě. V rámci této prohlídky budou provedeny základní servisní úkony, zejména seřízení,
odzkoušení a ověření správné funkčnosti předmětu koupě.

XI.
Sankce
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby
zaplacení dlužné částky.
Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě dle této smlouvy, je
kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané
kupní ceny bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení až do řádného odevzdání
předmětu koupě a prodávající je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
Nesplní-li prodávající v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit řádně uplatněné vady, je
kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč
za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a prodávající se
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu kupujícímu zaplatit.
Pokud prodávající nevyklidí místo plnění v termínu stanoveném touto smlouvou, je povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží
od oprávněné smluvní strany písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroků z prodlení,
která bude obsahovat jejich vyčíslení. Pro případ prodlení s úhradou smluvní pokuty sjednávají
smluvní strany úroky z prodlení ve výši 0,05 % ze smluvní pokuty, s jejíž úhradou je povinná strana
v prodlení za každý započatý den tohoto prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu v příčinné
souvislosti s porušením povinnosti prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta dle této smlouvy.
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XII.
Ukončení smluvního vztahu
1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy. Dohoda
o ukončení smlouvy musí být písemná a schválená Radou Jihomoravského kraje, jinak je neplatná.
2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou,
jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem.
Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího považují
zejména:
 odevzdání předmětu koupě, u něhož se opakovaně (tj. více než dvakrát) vyskytne stejná
vada nebo u něhož se i jen jednorázově vyskytnou v průběhu záruční doby více než 3 různé
vady,
 prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delší než 10 kalendářních dnů.
4. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat
i po odstoupení.
5. Kupující může od smlouvy odstoupit částečně, a to ohledně těch částí plnění, kterých se důvod
odstoupení týká.
XIII.
Závěrečná ujednání
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Prodávající je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu
pouze s písemným souhlasem kupujícího.
Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno,
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran založené touto smlouvou a výslovně v ní neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
V případě plurality osob na straně prodávajícího se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani
základní lidská práva.
Případné spory vzniklé z této smlouvy, pokud se je nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, budou rozhodnuty k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně
příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla kupujícího.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající.
Přílohy smlouvy:
Přílohou smlouvy č. 1 je Rozpočet – oceněný Soupis předmětu koupě.

10. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
kupující.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní
strany, která ji podepíše později.
13. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní
strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do tří měsíců ode dne, kdy byla
uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
14. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje usnesením č. ………………………………………… ze
dne …………………………….

V Brně dne …………………………………….

V …………………….... dne ………………..……

____________________________

________________________________

kupující

prodávající

za Jihomoravský kraj

……………………….

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

……………………….

10

Příloha č. 3 výzvy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technický popis dovybavení kuchyňské technologie budovy Česká 11, Brno
1) Truhlicová mraznička

























Rozměry cm cca v.92 x š.137 x h.81
Objem 450 l
Třída A++
Spotřeba za 365 dní (kW/h) 275
Hlučnost do 40 dB
Počet chladících okruhů 1
Systém chlazení - statické
Doba skladování při výpadku proudu 74 hod.
Hmotnost produktu max. 70 kg
Barva bílá
Zmrazovací kapacita za 24hod. = 31 kg
Napětí 220 - 240 V
Příkon 1,5 A
Způsob odmrazování v mrazící části: ruční
Počet košů min. 2
Zmrazovací podnos jako dělící stěna 1x / Ano
Chladivo R600a
Rukojeť – ergonomická
Zámek – jako příslušenství požadujeme
Klimatická třída: SN-T
Provedení dveří – ocel
Zap./Vyp. – ANO
Signalizace zvýšení teploty – světelný
Osvětlení mrazící část

2) Chladnička kuchyňská

















Barva bílá
Rozměry cm cca v207 x š75 x h75
Hmotnost přístroje cca 100 kg
Spotřeba za 356 dní (kW/h) max. 900
Počet chladících okruhů 1
Systém chlazení dynamický
Čistý objem lednice cca 500 l
Počet kompresorů 1
Ukazatel teploty chladící části: vnější digitální
Počet polic v chladící části 7 – nastavitelné
Napětí 220 – 240 V
Příkon cca 1,3 A
Chladivo R600a
Rukojeť ergonomická
Zámek – ano
Ventilátor: ano
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Výškově stavitelné nohy
Provedení dveří ocel, vnitřní stěny plast
Gastronorma: 650 x 530
Materiál chladící části: rošty potažené umělou hmotou
Signalizace zvýšení teploty: zvukový a světelný
Typ ovládání elektronické
Teplotní rozsah chladící části: +1 °C až +15 °C
Nosnost polic v chladící části min. 60 kg
Energetická třída A až D
Klimatická třída profi 5

3) Mrazící skříň







































Provedení: bílá
Čistý obsah celkem (l): 490
Klimatická třída: SN-T (5)
Umístění pantů: vpravo, zaměnitelné
Šířka při otevřených dveřích s madlem (cm): 80,8
Hloubka při otevřených dveřích s madlem (cm): 143,7
Hmotnost přístroje (kg): 113
Napětí: 220-240 V
Příkon: 3,0 A
Způsob odmrazování v mrazící části: automatický
Čistý obsah mrazicí část (l): 490
Počet polic v mrazící části: 6
Šířka vnitřní části: 61
Čistá hloubka interiéru (cm): 50
Rozměry (cm): 206,4/75/75
Chladivo: R 290
Rukojeť: ergonomická rukojeť
Zámek: ano
Materiál vnitřních stěn: plast bílý
Ventilátor: ano
Kolečka: ne
Výškově stavitelné nohy: 4
Provedení dveří: plné
Gastronorma: 600 x 400, 530 x 325
Výška (cm): 206,4
Šířka (cm): 75
NoFrost: ano
Ukazatel mrazící části: vnější digitální
Signalizace zvýšení teploty: světelný a zvukový
Materiál odkládacích ploch mrazící části: Rošty pokovené práškovou technologií
Systém mražení: dynamický
Typ ovládání: elektronické
Ukazatel teploty pro: mrazicí část
Teplotní rozsah mrazicí části: -14 °C až -28 °C
Ukazatel provozu mrazničky: ano
Samozavírací dveře: ano
Spodní drátěná police: ano
Materiál nožiček: nerez
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4) Pec na 4 plechy
Elektrická pekařská – cukrářská pec pro 4 plechy 600 x 400 mm
 praktické jednoduché ovládání
 programovatelné elektronické ovládání
 3 kroky (fáze) na jeden proces, přivlhčení, zapaření, horký vzduch
 otevírání dveří shora dolů
 uzavírání dveří elektronické
 kapacita 4 plechy 600 x 400 mm
 rozteč mezi vsuny 75 mm
 napětí 400 V
 příkon 6,9 kW
 rozměry 600 x 669 x 500
 hmotnost 57 kg
nastavení dotekového panelu LED
 3 pečící kroky
 nastavení času až nekonečno
 nastavení teploty 50 – 260 °C
 možnost nastavení vlhkosti v komoře 0 - 20 -40 -60 - 80 - 100 %
 nastavení dvou rychlostí ventilátoru
 99 programů
 Kontrola kynárny
Příslušenství
 4 ks plech na pečení
5) Panoramatická chladící vitrína


















Celokovová konstrukce vitríny
Barevné provedení: černá
Neviditelná rukojeť
Elektronické dotykové ovládání s digitálním teploměrem
Automatické odtávání s odpařováním vody
Vrstvené dvojité nemlživé sklo
4 kolečka + brzdy
LED osvětlení
1 křídlové pravé dveře
5x skleněné pevné statické police
Rozměr police: 49x47 cm
Chlazení: nucený oběh
Provozní teplotní rozsah +2 až +10 °C (okolní teplota do 30 °C)
Rozměry min. cm š 62 x h 64 x v184 cm
Příkon 0,5 kW
Napětí 230 V
Váha max. 195 kg
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6) Dvoudveřová chladící skříň s prosklenými křídlovými dveřmi





















chladicí skříň s prosklenými posuvnými dveřmi
ventilované chlazení, automatické odtávání
digitální termostat, digitální ukazatel teploty
výškově nastavitelné rošty
zámek, osvětlení vnitřního prostoru
nastavitelné nožky
nahraditelné magnetické pryžové těsnění
Výška 200 cm
Šířka 120 cm
Hloubka 74.2 cm
Příkon 850 W
Čistý objem cca 850 l
Vnitřní výška 153.3 cm
Vnitřní šířka 109 cm
Vnitřní hloubka 57.2 cm
Teplota +1 až +10 °C
Obsahuje fluorované skleníkové plyny
Typ chladiva R290a
Množství chladiva 0.145 kg
Napětí 230 V/50 Hz

7) Robot – kutr stolní
Malý kutr určený pro sekání, míchání jemných nádivek, emulzí, pomazánek či drcení
a hnětení














S kapacitou 0,3 - 1 kg,
Jedna rychlost 1500 ot/min,
Polykarbonátový blok motoru
Motor s indukcí a přímým náhonem na hřídel
Vlisovaná tlačítka Puls - Zap. – Vyp.
Magnetický bezpečnostní systém a brzda motoru
Nádoba z nerezu 2,9 litry.
-Nerezový nůž s hladkým ostřím s oddělitelným víčkem.
Rozměry: 200.00 x 280.00 x 350.00 mm
Hmotnost: 10.00 kg
Příkon: 550 W
Napětí: 230 V
Objem nádoby: 3 L

8) Multifunkční přístroj
Multifunkční přístroj na vážení, hnětení, mixování, vaření v páře, šlehání
 Bezúdržbový motor s výkonem 500 Wattů
 Plynule nastavitelná rychlost od 100 do 10 700 otáček za minutu. Pro jemné mísení pak
oceníte 40 otáček za minutu.
 Speciální nastavení otáček (střídavý režim) pro přípravu těsta.
 Speciální bezpečnostní funkce: elektronická ochrana motoru, která zabraňuje přetížení.
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Příkon 1 000 Wattů
Ochrana před přehřátím
Rozsah vážení od 5 do 3 000 gramů v 5 gramových rozmezí
Mixovací nádoba - maximální kapacita je 2,2 litru
Příkon max. 1500 W
Napětí 240 V
Výška max. 33,5 centimetrů
Šířka max. 33,3 centimetrů
Hloubka max. 32,6 centimetrů
Hmotnost do 8 kilogramů
Příslušenství: kompletní set na vaření
Stěrka
Šlehací metle
Základní kuchařka

9) Nerezový regál





Nerezový regál s roštovou policí + krycím nerezovým plechem
Rozměr: výška 2000 mm x délka1200 mm x hloubka 500 mm
5 polic
Nosnost 1 police min. 80 kg

10) Nerezový regál





Nerezový regál s roštovou policí + krycím nerezovým plechem
Rozměr: výška 2000 mm x délka 900 mm x hloubka 500 mm
4 police
Nosnost 1 police min. 80 kg
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