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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Výběrové řízení s uveřejněním dle D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek 1.5 Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost, dle verze 1.7 s platností od 1. 11. 2012

Název zakázky: Gastro zařízení restaurace

Název projektu:
Šance pro Tebe – integrace mládeže ohrožené sociálně 
patologickými jevy a osob s duševním onemocněním

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00361

Zadavatel: Komuniké, o.p.s.

se sídlem: Jaselská 778, 570 01  Litomyšl

statutární orgán: Tomáš Fiedler, ředitel

IČ: 287 95 971

Pověřená osoba: Mgr. & Bc. Alena Fiedlerová

Kontaktní email: komunike@email.cz
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Zadavatel
Obecně prospěšná společnost Komuniké, jako zadavatel této zakázky je realizátorem projektu „Šance 
pro Tebe – integrace mládeže ohrožené sociálně patologickými jevy a osob s duševním 

onemocněním“, registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00361 (dále jen "Projekt"), který je financován ze 
zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a který je realizován v souladu 
s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost.

1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka gastro zařízení nové restaurace Rettigovka, které je blíže specifikováno

v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

2. Termín realizace zakázky a místo plnění

Termín realizace zakázky tzn. termín dodání a instalace předmětu zakázky je nejpozději do 

07. 01. 2013

Místem plnění zakázky je Restaurace Rettigovka, Mařákova 280, 570 01 Litomyšl.

3. Kvalifikace uchazečů – požadavky na kvalifikaci a jejich prokázání

Kvalifikační požadavky

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů;

b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů;

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace stanovenými doklady požadovanými zadavatelem 

v této části zadávací dokumentace.

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-

li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 

účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 

organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak 

ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 

musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 

vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 

v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, 

že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 

zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 

písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 

pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 

osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
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Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 4 písm. a) až 

k) této zadávací dokumentace předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být 

zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované 

veřejným zadavatelem (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této zadávací

dokumentace).

Čestné prohlášení musí být originálem podepsaným statutárním zástupcem uchazeče.

Profesní kvalifikační předpoklady

Požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

1) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 

pokud je v ní zapsán

2) živnostenský list (popřípadě listy) či výpis z živnostenského rejstříku v rozsahu 

odpovídajícím předmětu plnění zakázky

3) požadované dokumenty lze předložit i prostřednictvím výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel předloží požadované doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů v prosté kopii, přičemž doklad nesmí být k poslednímu dni, ke kterému měla být 

kvalifikace prokázána starší než 90 dnů.

Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní základní a profesní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude 

zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4. Nabídková cena

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se zásadami uvedenými v této zadávací 

dokumentaci. Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK).

Uchazeč stanoví cenovou nabídku, která bude obsahovat cenu za jednotlivé druhy zařízení, 

které je schopen dodat za měřicí jednotku, cenu celkem bez DPH, a cenu celkem vč. DPH dle 

rozdělení v Příloze č.1

Tato cenová nabídka bude uvedena v návrhu smlouvy a bude zahrnovat všechny náklady 

dodavatele spojené s realizací předmětu zakázky, a to zejména dopravu, instalaci, základní 

proškolení obsluhy.

Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky 

z hodnocení.

Nejvýše přípustná nabídková cena za celý předmět plnění této zakázky byla stanovena na 

částku 793 490,- Kč bez DPH.
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Uchazeč nesmí překročit nejvýše přípustnou nabídkovou cenu za celý předmět zakázky, 

ani za jednotlivé druhy zařízení v rozdělení dle přílohy č. 1!!

5. Platební podmínky

Zadavatel se zavazuje uhradit cenu na základě vystavených faktur.

Právo fakturovat vzniká dodavateli po dodání veškerého zařízení na místo plnění zakázky, tj. 

na adresu Mařákova 280, 570 01 Litomyšl.

Fakturace bude rozdělena do 3 částí:

Datum vystavení faktur k 

1) 31. 1. 2013 – 50 % z celkové fakturace

2) 28. 2. 2013 – 30 % z celkové fakturace

3) 29. 3. 2013 – 20 % z celkové fakturace

Splatnost faktury bude min. 45 dní ode dne jejího vystavení. Úhrada je splněna dnem 

odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu 

příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se 

dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 

náležitě doplněného či opraveného dokladu.

6. Pokyny pro zpracování nabídek

Nabídky se podávají v jednom písemném originále, v jedné písemné kopii a jedné 

elektronické kopii formou skanu typu .pdf, .jpg apod., kdy sken bude 1 soubor 

naskenované kompletní nabídky včetně podpisů.

Nabídka bude v písemné formě a v uzavřené obálce opatřené označením obchodní firmy 

nebo názvu či jména a příjmení, razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či 

statutárního orgánu uchazeče, je-li právnickou osobou. 

Dále musí být na obálce uveden název zakázky s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“ a adresu,

na kterou je možné nabídku vrátit.

Nabídky se podávají nejpozději do 19. 11. 2012 do 9:00 hod. buď poštou nebo osobně 

na adresu KOMUNIKÉ, o.p.s., Jaselská 778, 570 01 Litomyšl. Osobně předávané 

nabídky budou předávány pouze v pracovní dny od 16 – 18 hod., vždy po telefonické 

dohodě s kontaktní osobou zakázky – Alena Fiedlerová, tel.: 608 965 123, případně 

v jinou – vždy telefonicky dohodnutou dobu. 
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Nabídky, které budou doručeny po uplynutí této lhůty,  zadavatel neotvírá a vrátí je 

neprodleně zpět zájemci.

Řádně a včas podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Nabídka dále:

 nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,

 bude předložena v českém jazyce a opatřena na uzavření razítky uchazeče,

 bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci,

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikovaných v následujících bodech:

 Krycí list nabídky – budou na něm uvedeny následující údaje: 

-  název zakázky, 

- základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, 

- nejvýše přípustná nabídková cena celkem, 

- nabídková cena uchazeče celkem za zakázku i jednotlivé druhy zařízení, 

- datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat,

- dobu záruky.

 Doklady, jimiž uchazeč splňuje základní a profesní kvalifikační kritéria.

 Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění a cenovou nabídku za jednotlivé 

druhy zařízení

 Závazný návrh smlouvy opatřený datumem a podpisem osoby oprávněné za 

uchazeče jednat

7. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základními hodnotícími kritérii bude:

a) Nabídková cena bez DPH

b) Délka záruční doby

c) Kvalita nabízeného plnění

Kritérium Váha kritéria

Nabídková cena 50%

Délka záruční doby 20 %

Kvalita nabízeného plnění 30 %

U kriteria Nabídková cena bude nejlépe hodnocena nabídka jako celek s nejnižší cenou

bez DPH. Hodnocení nabídek bude provedeno zpracování sestupného pořadí všech 

hodnocených nabídek podle absolutní výše nabídky. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 

bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
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poměru předložené celkové nabídky (čitatel) k nabídkové ceně hodnocené nabídky 

(jmenovatel). Hodnocení odpovídá následujícímu vzorci:

Nejnižší předložená nabídková cena

100       X ___________________________________   x     váha v procentech

Nabídková cena hodnocené nabídky

U kriteria Délka záruční doby v měsících bude nejlépe hodnocena nabídka s nejdelší 

dobou záruky. Hodnocení nabídek bude provedeno zpracování sestupného pořadí všech 

hodnocených nabídek podle absolutní výše nabídky. Nejdelší hodnotě bude přiřazeno 100 

bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 

poměru předložené celkové nabídky (čitatel) k nabídkové ceně hodnocené nabídky 

(jmenovatel). Hodnocení odpovídá následujícímu vzorci:

Délka záruky hodnocené nabídky

100       X ___________________________________   x     váha v procentech

Nejdelší nabídnutá doba záruky 

Vzhledem k využití a průměrné životnosti předmětu zakázky, určujeme jako maximální 

záruční dobu 6 let. V případě, že uchazeč nabídne hodnotu vyšší, než činí stanovená 

maximální záruční doba, nebude vyloučen, ale překročení max. hranice již nebude 

hodnoceno přidělením vyššího počtu bodů. 

U kriteria Kvalita nabízeného plnění,  bude nejlépe hodnocena nabídka s nejvyšším 

počtem bodů. 

U každého jednotlivého druhu zařízení jsou v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace 

stanoveny min. technické parametry, pokud je žadatel splní, bude mu přidělen 1 – 3 body (1 

bod za splnění minimálních požadovaných technických parametrů, 2 body za překročení 

minimálních požadovaných technických parametrů, 3 body za výrazné překročení 

požadovaných technických parametrů).

Pokud byť jeden druh zařízení nesplní ani minimální technické parametry bude celá nabídka 

vyloučena. 

Hodnocení nabídek bude provedeno zpracováním sestupného pořadí všech hodnocených 

nabídek podle dosaženého počtu bodů. 

Nejlépe bodované nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající 

porovnáním s dalšími nejvhodnějšími nabídkami dle kriteria Kvalita nabízeného plnění. 
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Hodnocení odpovídá následujícímu vzorci:

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech

9.  Dotazy k zadávací dokumentaci

Dotazy k zadávací dokumentaci je možné podat pouze písemně prostřednictvím elektronické 

pošty na adresu pověřené osoby. 

Odpovědi budou zaslány elektronicky na emailové adresy všech uchazečů a zároveň budou 

vyvěšeny na www.esfcr.cz, v souborech ke stažení.

10.  Otevírání obálek s nabídkami

Otvírání obálek s nabídkami se uskuteční po ukončení lhůty pro podání nabídek.

11.  Hodnotící komise

Hodnotící komise přezkoumá každou jednotlivou nabídku, zda-li je zpracována 

v požadovaném jazyce, podepsána oprávněnou osobou a z hlediska obsahu a formálních 

náležitostí úplná. Dále hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle kritérií uvedených 

v kapitole 8 a sestaví pořadí uchazečů sestupně podle počtu bodů, které obdrželi jejich 

nabídky.

O výsledku výběrového řízení bude pořízen zápis, jež bude podepsán všemi členy hodnotící 

komise.

Výsledek výběrového řízení bude oznámen všem uchazečům, dále bude vyvěšen na 

www.esfcr.cz

12. Smluvní podmínky

Uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy, a to na 

celý předmět zakázky. 

Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy zpracovaný v souladu s požadavky vymezenými 

v této zadávací dokumentaci.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou 

k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče.

Pokud návrh smlouvy nebude obsahovat všechny níže uvedené body nebo nebude podepsán 

osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, bude nabídka vyloučena.
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Návrh smlouvy bude minimálně obsahovat:

 přesný popis předmětu smlouvy vč. cen;

 platební podmínky dle této zadávací dokumentace;

 záruční dobu;

 informaci o tom, že ceny jsou konečné, neměnné a že zahrnují dopravu, instalaci i základní 

proškolení obsluhy;

 závazný termín dodání zařízení bez vad;

 místo dodání předmětu zakázky;

 závazek dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (Zejména se 

jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka 

hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 

dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty);

 závazek dodavatele, že bude řádně uchovávat originál kupní smlouvy včetně příloh a 

dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících 

s realizací zakázky do konce roku 2025 a to způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 akceptaci smluvní pokuty odběratele vůči dodavateli ve výši 0,1 % z celkového objemu 

zakázky za každý den prodlení v plnění terminů dodání zařízení bez vad.

13.  Další zadávací podmínky

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato 

smlouva byla uzavřena v co nejkratším čase od doručení oznámení o přidělení zakázky, 

nejpozději však do 15 dnů. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem 

smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.

Uchazeč bude vázán svou nabídkou po dobu 2 měsíce od posledního dne lhůty pro podávání 

nabídek.

Nabídky uchazečů, kteří se při zadávacím řízení nebo v souvislosti s ním dopustí 

nepřípustného omezení soutěže (například domlouváním cen), budou vyřazeny.

Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky či 

účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení uchazečů nebo jako 

subdodavatel) je nepřípustná a vede k vyřazení všech nabídek, jež uchazeč podal anebo na 

nichž se podílel.

Žádný z uchazečů nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním 

nabídky.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a 

bude je využívat jen pro účely této obchodní soutěže.
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Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit údaje 

uvedené uchazeči v nabídkách.

Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.

13.  Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení

V Litomyšli dne 4.11.2012

………………..
Tomáš Fiedler
        ředitel
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Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky

Minimální technické parametry Množství M.J.

Cena za 
jednotku 
bez DPH 
nejvýše 
přípustná

Celkem 
bez DPH 

Nabídková 
cena za 
jednotku 
bez DPH 

Nabídková 
cena 
celkem 
bez DPH

Tlaková oplachová sprcha 
- pákové ovládání,stolní provedení, napouštěcí 
ramínko,úchyt pro tlakovou sprchu
- materiál nerez 2 ks 5.000,00 10.000,00
MYČKA NÁDOBÍ PODPULTOVÁ 
• rozměr koše 50 x 50 cm
• celonerezové provedení
• dávkovač mycího a oplachového prostředku
• filtry mycí vany
• mycí a oplachové rameno rotační, horní a dolní
• 1 x koš na sklo, 1x koš na talíře,1 x košík na příbory
rozměr v cm: 59 x 60 x 82 v
výška dveří: 35 cm
napětí: 400 V / 3N / 6750 W
230 V / 50 Hz / 3750 W
bojler:5- 8l - 6 000 W
vana: 28-32l - 2 500 W
mycí čerpadlo: 750 W
mycí cyklus: 120“
produkce: 30-50 košů / hod.
odpad: 32 mm
váha: 51 kg 
rozměry: 600x600x850 mm 1 ks 39.500,00 39.500,00
Změkčovač vody:
- manuální ovládání
- průtok vody 3500  litrů při tvrdosti d-11° 1 ks 3.500,00 3.500,00
dřezová baterie 

- délka ramínka 25 cm
- materiál chrom 4 ks 1.100,00 4.400,00
podstolová chladnička 

-120- 130 l,
- rozměry 600/600/850 mm
- energetická třída Aplus
- spotřeba kW/24hod 0,32 –0.30 3 ks 7.000,00 21.000,00
krouhač zelelniny včetně sady disků(Krouhací nástavec, 
Plátkovač 2 mm)
Technické parametry:
Kapacita zpracování: 10-70 porcí
Výkon krouhače: 20-40 kg/hod
Rychlost: 1500 ot/min
Příkon/napětí: 650 W/230 V
Krouhací hlava:
2 násypné otvory - 1x 104 cm2 a 1x ø 58 mm
polykarbonát
Rozměry (ŠxHxV): 325x300x550 mm
Konstrukční vlastnosti: 1 ks 36.800,00 36.800,00



                                          

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Stránka 12 z 19

Na krouhači lze zpracovávat všechny druhy zeleniny na 
různé velikosti a tvar, např.: 
zpracování zeleniny a ovoce na nudličky, kostičky či 
plátky
strouhání křenu, mrkve, brambor apod.
příprava strouhanky
strouhání malých dávek sýrů
Široký výběr výměnných nerezových disků (např. 
plátkovače, vlnkovače, kostičkovače, atd.)
Magnetická bezpečnostní pojistka
Brzdící systém s automatickým restartem
Snadné čištění
Pohodlná obsluha
Standardní výbava:
nůž s rovným ostřím
nářezový stroj, 
zubatý nůž
- tlakový odlitek z hliníkové slitiny
- průměr nože 275 mm
- tloušťka řezu 0 - 15 mm
- max. průměr řezu 215 mm
- rozměr stolu v cm: 22 x 19,5
- řezný stůl uložen šikmo
- šnekový převod
- nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC
- přídavné brusné zařízení v ceně
- speciální antiadhesní úprava nože
- motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí 
rozměr v cm: 44 x 53 x 42 v 
příkon: 200 kW 
napětí: 230V / 50Hz 1 ks 26.700,00 26.700,00
masomlýnek produkce 150-200 kg/hod
zpětný chod pro uvolnění šneku
násypka
vypinač zapnuto/vypnuto
příkon 550-750 W 1 ks 21.700,00 21.700,00
plynový sporák s el. troubou GN 1/1s grilem, 4x hořák, 
rozměry: 800x700x870 mm
2x hořák 3,5 – 4kW, 2x hořák 5,5-7 kW
Příkon trouby 2,8-3,1 kW 1 ks 39.900,00 39.900,00
sporák stolní, 2x hořák s vnitřním hořením , 
400x700x290 mm
1x hořák 3,5-4kW, 1x hořák 5,5-7kW 1 ks 25.400,00 25.400,00
el. fritéza 2x 8litrů,
rozměry: 540x420x300 příkon: 2x6 kW 1 ks 21.500,00 21.500,00
závěsný odsavač par 2300x900x400 mm včetně 

tukových filtrů a osvětlení, korpus svářený a zabroušený
nerez materiál 1.4301 1 ks 39.900,00 39.900,00
Vzduchotechnické zařízení pro odtah digestoře a 
konvektomatu
spiro potrubí, spojovací segmenty, tlumiče hluku, 
ventilátor,
regulátor otáček, montáž 1 celek 15.000,00 15.000,00

Grilovací deska, elektrická, ½ hladká, ½ vroubkovaná, 1 ks 20.000,00 20.000,00
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příkon 6-6,5 kW, rozměry: 660x530x220 mm

ohřevná výdejní vana vestavná, kapacita 3xGN 1/1-200, 
police rozměry: 1200x700x900 mm
3x regulace teploty 30-90°C 1 ks 25.000,00 25.000,00
chlazená vana vestavná, kapacita min. 2 chlazené vany x 

GN 1/1-200, police  rozměry: 1200x700x900 mm 1 ks 31.000,00 31.000,00
dechová clona nad výdejní vany 2400x300x350 mm

rovné bezpečnostní sklo s nerezovou konstrukcí pro 
uchycení do pracovní desky 1 cel 34.600,00 34.600,00
jednopákový kávovar se zabudovaným kávomlýnkem
příkon: 3,3-4kW, produkce 150 porcí/hod, minimální 
kapacita bojleru 6 litrů 1 ks 39.990,00 39.990,00
prosklená lednice, 300-360 litrů rozměry: 620x600x1960 
mm
rozsah teplot: 0-plus 10°C, příkon: 205 W 1 ks 17.200,00 17.200,00
elektronická pokladna I.:
rozmístění restaurace na ploše monitoru, tisk účtenek, 
propojení se skladem, přehledy o prodejích, uzávěrky, 
eviduje platební karty, … tisk objednávek do kuchyně, … 1 ks 35.000,00 35.000,00

elektronická pokladna II.
tisk účtenek, propojení se skladem, přehledy o prodejích, 
uzávěrky, eviduje platební karty, … tisk objednávek do 
kuchyně, … 1 ks 18.000,00 18.000,00

mrazící skříň 340 litrů, 600/600/1850 mm
minimální počet polic 7, příkon: 210W 1 ks 19.000,00 19.000,00
chladící skříň 340 litrů, 600/600/1850 mm

minimální počet polic 4, příkon: 185W 1 ks 18.000,00 18.000,00
Chladící technologie 0-+8°C včetně montáže
Vnitřní a venkovní jednotka pro chladící box o 
rozměrech: 3350x2435x2100 mm včetně nerez konzol a 
stříšky pro venkovní agregát 1 cel 39.900,00 39.900,00
škrabka brambor kapacita minimálně 10kg
včetně nerez podstavce a nerez lapače slupek 1 ks 35.000,00 35.000,00
chladící pultová vitrína obslužná 874x568x686
LED osvětlení, minimálně 2 police, teploty 0-plus8°C 2 ks 16.500,00 33.000,00

Minimální technické parametry Množství M.J.

Cena za 
jednotku 
bez DPH 
nejvýše 
přípustná

Celkem 
bez DPH 

Nabídková 
cena za 
jednotku 
bez DPH 

Nabídková 
cena 
celkem 
bez DPH

Nádobí sada skládající se z 1 sada 20.000,00 20.0000,00

Fritéza (minimální spotřeba oleje/ horkovzdušná 
fritéza) – automatické míchání pokrmu speciálním 

systémem, dvě nádoby: dolní fritovací nádoba a horní 
pánev umožňují přípravu celého menu současně, kontrolní 
panel 2v1 automaticky řídí vaření v obou částech, rukojeť 

2v1 pro manipulaci s oběmi nádobami fritézy, digitální 
displej s timerem, funkce autostop, možnost použití 

jakéhokoliv oleje, možnost mytí v myčce, odnímatelná 
přívodní šňůra, příkon 1550W 1 Ks

váha kuchyňská, váživost 5 kg, přesnost vážení 1g, 
digitální displej, funkce Tara, vážení tekutin, závěsné 1 Ks
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poutko pro snadné skladování, skleněný povrch, tenký 
design pro snadné skladování

Rychlovarná konvice, nerez, příkon 2400W, objem 1,7l, 
termoregulátor se světelnou kontrolkou, střédový kontakt 

360 - bezšňůrová, zakrytá spirála z nerez oceli, 
vyjímatelný filtr proti vápenatým usazeninám, nerezové 

víko s bezpečnostím zpomalovačem otevírání, 
oboustranný vodoznak, 1 Ks

Mixér a šlehač ruční, 2 rychlosti, k úpravě výkonu 
během práce dle potřeby, kovová noha, nerezové metly, 

možno použít i pro zpracování velmi horkých nápojů 
přímo v hrnci, mini sekač s rukojetí pro lepší manipulaci, 
nerezová metla, mixovací nádoba, šlehací nádoba, šlehací 

metla, tlačítko eject pro uvolnění nohy, příslušenství  
možno mýt v myčce 1 Ks

Odšťavňovač - šnekový dvoufázový dšťavňovač.  
Patentované dvoufázové síto, které zaručuje maximální 

výtěžnost. Chrom. 70 otáček za minutu.  Rozměry 26 x 
21,5 x 17,5 cm,  1 ks

Minimální technické parametry Množství M.J.

Cena za 
jednotku 
bez DPH 
nejvýše 
přípustná

Celkem 
bez DPH 

Nabídková 
cena za 
jednotku 
bez DPH 

Nabídková 
cena 
celkem 
bez DPH

Šálky s podšálky – celkem sada skládající se z: 1 sada 15.000,00 15.0000,00

šálek na kapučíno 0,25l porcelán, hladký 30 Ks

      podšálek na šálek na kapučíno 16,2 cm   30 Ks

šálek na preso, 0,2l, porcelán, hladký 20 Ks

podšálek na šálek na preso  15cm 20 ks

Minimální technické parametry Množství M.J.

Cena za 
jednotku bez 
DPH nejvýše 
přípustná

Celkem 
bez DPH 

Nabídková 
cena za 
jednotku 
bez DPH 

Nabídková 
cena 
celkem 
bez DPH

Příbory, (vidlička, nůž, polévková lžíce, dezertní lžička), 
bez vzoru sada skládající se z: 1 sada 10.000,00 10.000,00

                                                                     vidlička, nerez 40 Ks

nůž masový, nerez 40 Ks

polévková lžíce, nerez 40 Ks

dezertní  lžíce, nerez 40 ks
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Minimální technické parametry Množství M.J.

Cena za 
jednotku 
bez DPH 
nejvýše 
přípustná

Celkem 
bez DPH 

Nabídková 
cena za 
jednotku 
bez DPH 

Nabídková 
cena 
celkem 
bez DPH

bílé nádobí (talíř - hluboký s mělkým  dezertním), bílý, 
odlehčený sada skládající se z: 1 sada 28.000,00 28.000,00

mělký 26 cm porcelán 40 Ks

dezertní 17 cm porcelán 40 Ks

hluboký klasický 24 cm porcelán 40 Ks

Minimální technické parametry Množství M.J.

Cena za 
jednotku 
bez DPH 
nejvýše 
přípustná

Celkem 
bez DPH 

Nabídková 
cena za 
jednotku 
bez DPH 

Nabídková 
cena 
celkem 
bez DPH

Sklenice klasická, hladká, čirá, rovná, tenkostěnná 
longsklenice 0,2l, bez vzoru 50 Ks 150,00 7.500,00

Sklenice klasická, hladká, čirá, rovná, tenkostěnná 
longsklenice 0,3 l, bez vzoru 50 ks 40,00 2.000,00

Minimální technické parametry Množství M.J.

Cena za 
jednotku 
bez DPH 
nejvýše 
přípustná

Celkem 
bez DPH 

Nabídková 
cena za 
jednotku 
bez DPH 

Nabídková 
cena 
celkem 
bez DPH

Nože – sada skládající se z: 1 Sada 10.000,00 10.000,00

Nůž na porcování drůbeže, 27cm, zesílený materiál 4mm, 
nerez 1 Ks

Nůž kuchařský, klasický, 20cm, nerez 2 Ks

Nůž kolébkový, 18 cm, nerez 1 Ks

Nůž sekáček, 24 cm, nerez 1 Ks

Nůž univerzální, 11cm, čepel vroubkovana, nerez 1 Ks

Nůž na zeleninu, 8 cm, nerez, kované provedení s 
nýtovanou plastovou rukojetí 2

Ks

Nůž na steaky, 12cm, nerez, kované provedení s nýtovanou 
plastovou rukojetí 2

Ks

Nůž filetovací, 18cm, nerez, konvané provedení 
snýtovanou plastovou rukojetí 1

Ks

Nůž na pečivo, 20cm, nerez kovené porvedení s nýtovanou 
plastovou rukojetí, zvlněné ostří 1

Ks

Nůž dortová, 30cm, hladké ostří, nerez, rukojeť plast 1 Ks

Nůž na sýr, 15cm, nerez, plast rukojeť 1 Ks

Nůž vykošťovací, 16cm, nerez, plast rukojt 1 Ks

Nůž kuchařský, 25 cm, kované provedení s nýtovanou 
plastovou rukojetí 1

Ks

Nůž japonský, 18 cm, kované provedení, …. Nerez 1 Ks

Nůž k loupání, 9cm, nerez, kované … 1 Ks

Nůž na pizzu, 10cm, jednostranné uchycení nože 
nerez/plast 1

Ks
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Minimální technické parametry Množství M.J.

Cena za 
jednotku 
bez DPH 
nejvýše 
přípustná

Celkem 
bez DPH 

Nabídková 
cena za 
jednotku 
bez DPH 

Nabídková 
cena 
celkem 
bez DPH

černé nádobí sada skládající se z 1 sada 30.000,00 30.000,00

Pánev grilovací, rýhovaná, 28x28cm, výška max. 10cm, 
hranatá, nerez rukojeť, Al litá 2

Ks

Pánev grilovací, nepřilnavý povrch, 28x28, Al litá 2 Ks

Lívanečník 4 důlky, indukční, s keramickým povlakem, 
26cm, důlky 8,5cm 1

Ks

Pánev černá ocel, mořená, tl. 1,2 mm, 26cm, 1 Ks

Pánev, Al telfon, "crepes", 25cm, 1 Ks

Pánev, Al telfon, na ryby, 38X29cm,  1 Ks

Pánev Al teflon wok, 28cm, 1 Ks

Hrnec vysoký, s poklicí, nerez, 17l, 28cm průměr, 28 
výška 2

Ks

Kastrol s poklicí, nerez, 11l, 15cm výška, průměr 32 cm 2 Ks

Rendlík s poklicí, nízký, nerez, 1,7l, výška 8cm, 18cm 
průměr 1

Ks

Rendlík s poklicí, vysoký, 2,7l, nerez, 1,7l, výška 12cm, 
18cm průměr 1

Ks

Hrnec pařákový s poklicí, nerez, výška 26cm, průměr 
40cm, 1

Ks

8L tlakový hrnec, osmilitrový parní hrnec vyrobený z 
kvalitní nerezové oceli 18/10, exkluzivní patentem na 

uzavírání a otevírání jednou rukou, třívrstvé sendvičové 
dno, ve kterém je zabudován hliníkový plát. Dvě pozice 

vaření pří nízkém nebo při vysokém tlaku. Sedm pojistek 
pro bezpečné použití. Pro všechny typy vařičů včetně 

indukčního. Držení zajišťují silikonové rukojeti. Včetně 
vitamínového koše s mnoha otvory pro vaření v páře a 

uchování vitamínů v potravinách. 1 Ks

Kastrol s poklicí, nerez, 1,2l, výška 6,5cm, průměr 16cm 2 Ks

Pekáč s poklicí, sklopná ucha, nerez, Výška 9cm, 60x35cm 1 Ks

Pekáč s poklicí, sklopná ucha, nerez, Výška 9cm, 45x30cm 1 Ks

Plech na pečení, smalt - lisovaný, 32,5 x 53cm, výška 4cm 2 Ks

Plech plný, Al teflon , tloušťka 1,5 mm, 32,5x53cm, výška 
1cm 1

Ks

mísa leštěná, nerez, obsah 3l, výška 10cm, průměr 24 cm 2 Ks

mísa leštěná, nerez, obsah 6,5l, výška 12cm, průměr 32 cm 2 Ks

odměrka, 2l, nerez 1 Ks

cedník, nerez, průměr 26cm, 1 Ks

cedník, špičák, nerez, s jemným sítkem 1,7 mm, 1 Ks

naběračka, nerez, monoblok, vyražený obsah, 0,12l 2 Ks

naběračka, nerez, monoblok, vyražený obsah, 0,5l 1 Ks

naběračka, nerez, monoblok, vyražený obsah, 0,33 1 Ks

odpěňovačka, nerez, monoblok, délka 40cm, průměr 11cm 1 Ks
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obracečka, monoblok, perforovaná, nerez, 45x10X10 cm 2 Ks

lžíce, monoblok, nerez, 45x10 cm 1 Ks

Metla cukrářská, nerez, plast rukojeť, 30cm 1 Ks

Metla, nerez, 12 drátů, 24cm, 1 Ks

Obracečka, nerez, plast rukojeť, 29x7,5x16,5 cm 1 Ks

váleček na těsto, dřevo, 25,5x6,5 cm 1 Ks

lis na česnek, nůžkový, odlitek, 17cm 1 Ks

struhadlo, čtyřiplochy, nerez, 100X80X240mm 1 Ks

palička na maso, hliník, 70x60x260mm 1 Ks

tenderizér na maso, jednořadý 1 Ks

mačkadlo na brambory, 80x15cm 1 Ks

vařečka, dřevo, ovál, 40cm 2 Ks

vařečka, dřevo, kulatá, 80cm 2 Ks

stěrka, polyamid, 26cm, 2 Ks

Bábovka, 22 cm, Forma na pečení,100% hliník: Zajistí, 
aby se teplo rovnoměrně rozšířilo ve formě, 100% 

ergonomický: Forma na pečení je na bocích šiřší, zákusek 
se tak snadno vybere z formy bez popálení rukou. 4 ks

Forma na piškotový, koláčový dort, 28cm, forma na 
pečení,100% hliník: Zajistí, aby se teplo rovnoměrně 

rozšířilo ve formě, 100% ergonomický: Forma na pečení je 
na bocích širší, zákusek se tak snadno vybere z formy bez 

popálení rukou. 4 Ks

Forma na pečení 12 muffinů, Forma na pečení,100% 
hliník: Zajistí, aby se teplo rovnoměrně rozšířilo ve formě, 

100% ergonomický: Forma na pečení je na bocích šiřší, 
zákusek se tak snadno vybere z formy bez popálení rukou. 4 ks

zásobník na 5 přísad, nerez/plexi 380x150X90mm 1 Ks

Celkem max. za nabídku

  793 490,00Kč 
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Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Prohlašuji, že níže uchazeč 

Název uchazeče (vč. právní formy)

Sídlo/ místo podnikání

IČ
DIČ

splňuje základní kvalifikační předpoklady, tj. že:

a.             nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 

trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 

přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy 

jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 

tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 

osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 

uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 

bydliště,

b. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 

jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 

osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 

organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 

vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c.              v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu,

d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 

úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e. není v likvidaci,
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f. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele,

g. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele, 

i. nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 

odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost 

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje 

se tento předpoklad na tyto osoby,

j. není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k. nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce 

podle zvláštního právního předpisu 

V ………………….. dne……………..

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče (včetně razítka)




