
Zadavatel: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Uchazeč: Omega CZ spol. s r.o.

Sídlo: Náchodská 2552, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

IČ: 46963588

Název Minimální parametry množství Nabízené parametry

Záruka    

v 

měsících

 Jednotková 

cena bez DPH

Jednotková 

cena s DPH

Celková cena 

bez DPH

Celková cena   

s DPH

Elektrická etážová pec 

univerzální

Elektrická etážová pec, vnější rozměry šíře 1900 mm - 2100 mm,

hloubka 1600 - 1800 mm, výška 1850 - 2000 mm, 4 etáže s

klasickou pečící deskou, každá etáž samostně nastavitelná

(ovládání teploty, možnosti páry a odtahu), součástí dodávky je

doprava a montáž včetně zaškolení obsluhy, pouze nové zboží

1

Elektrická etážová pec MONDIAL FORNI typ DOMINO 

4T-8046, šířka 2030mm, hloubka 1800mm, výška 

2000mm, 4 etáže s cementovou pečící deskou, 

samostatné ovládání teploty, zapařování a odtahu pro 

každou etáž, včetně dopravy a montáže, zaškolení 

obsluhy, nové zboží

24 589 000 Kč 712 690 Kč 589 000 Kč 712 690 Kč

Kynárna

Pekařská boxová elektrická kynárna dvoudveřová, celonerezové

provedení, kapacita na 4 pekařské vozíky (1 vozík hloubka 800

mm, šířka 660mm, výška 1900 mm), vnitřní osvětlení, manuální a

automatické ovládání, automatické dovírání dveří, možno vestavět

do prostoru s rozměry: výška: 2100 mm; šířka 2150 mm, hloubka

1850 mm - nutné zaměření v místě stavby, doprava a montáž

kynárny, včetně zaškolení obsluhy, pouze nové zboží

1

Pekařská boxová elektrická kynárna dvoudveřová 

(jedny dvojité dveře), kapacita 4 vozíky o rozměru 

800*660*1900mm, vnitřní osvětlení, manuální i 

automatické ovládání, automatické dovírání dveří, - 

Vnější rozměr kynárny š*h*v: cca 2000x1850x2070 

mm, včetně dopravy a montáže, zaškolení obsluhy, 

nové zboží

24 190 000 Kč 229 900 Kč 190 000 Kč 229 900 Kč

demontáž stávající kynárny a její odvoz demontáž stávající kynárny a její odvoz 24 5 000 Kč 6 050 Kč 5 000 Kč 6 050 Kč

Prosévačka mouky
Elektrická, nerezové provední, samostatně stojící, výkon min.

20kg / minuta, součástí dodávky je doprava a montáž včetně

zaškolení obsluhy, pouze nové zboží

1

Elektrická prosévačka ADAMI CF, celonerezové 

provedení, samostatně stojící, výkon cca 50kg / min., 

včetně dopravy a montáže, zaškolení obsluhy, nové 

zboží

24 78 000 Kč 94 380 Kč 78 000 Kč 94 380 Kč

Provalovací stroj

Elektrický, dvouramenný, možnost zvednutí ramen do svislé

polohy, ruční i nožní (pedálové) provedení, samostatně stojící,

min. šíře pásu 600mm, min. délka pásu min. 1400mm,

vykrajovací nástroje na croissanty, součástí dodávky je doprava a

montáž včetně zaškolení obsluhy,  pouze nové zboží

1

Elektrický dvouramenný provalovací stroj KEMPLEX 

typ SF 600/1400, možnost zdvihnutí ramen do svislé 

polohy, ruční i nožní ovládání, samostatně stojícící, 

šíře pásů 600mm, délka ramen 1400mm, včetně 

vykrajovacích nástrojů na croissanty, včetně dopravy a 

montáže, zaškolení obsluhy, nové zboží

24 145 690 Kč 176 285 Kč 145 690 Kč 176 285 Kč

Robot univerzální

Elektrický, celokovové provedení, vč. převodovky, 3 volitelné

rychlosti, odnímatelné kotlíky, součástí dodávky je minimálně 2

kotlíky o objemu 30 litrů a 60 litrů, vypínání stroje pomocí tlačítka

stop, ochranný kryt kotlíku, součástí dodávky jsou metla, K-metla

(protínačka) a hák, součástí dodávky je doprava a montáž včetně

zaškolení obsluhy,  pouze nové zboží

1

Elektrický robot SPAR SP-60, celokovové provedení 

vč. převodovky, 3 rychlosti, součástí je jeden kotlík 30 

a jeden kotlík 60l vždy s odpovídajícím příslušenstvím 

(metla, K-metla a hák), vypínání stroje STOP 

tlačítkem, ochranný kryt kotlíku, včetně dopravy a 

montáže, zaškolení obsluhy, nové zboží

24 159 800 Kč 193 358 Kč 159 800 Kč 193 358 Kč

Myčka průběžná

Samostatně stojící, vhodná pro cukrářskou provozovnu,

celonerezové provedení, automatické dávkování čistícího a

oplachového prostředku, samočistící cyklus, výška vstupního

otvoru min. 800mm, vyjímatelný koš o rozměru nejméně

700x500mm, součástí dodávky je doprava a montáž včetně

zaškolení obsluhy,  pouze nové zboží

1

Samostatně stojící myčka ARISTARCO typ AU 55-80 

PRS, vhodná pro cukrářský provoz, celonerezové 

provedení, automatické dávkování mycího a 

oplachového prostředku, samočistící cyklus, výška 

vkládacího otvoru 800mm, speciální vyjímatelný koš 

565x700mm,  včetně dopravy a montáže, zaškolení 

obsluhy, nové zboží

24 135 000 Kč 163 350 Kč 135 000 Kč 163 350 Kč

Celková cena bez DPH 1 302 490 Kč Celková cena s DPH

10.06.2019

4

Ing. Martin Ginzl

Položkový rozpočet se specifikací dodávky - veřejná zakázka "Dodávka strojů a vybavení pekařské dílny"

1 576 013 Kč
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