
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 Typové označení stroje, vč. parametrů

Záruka    

v 

měsících

 Jednotková 

cena bez DPH

Jednotková 

cena s DPH

Celková cena 

bez DPH

Celková cena   

s DPH

hnětací stroj na těsto

hnětací stroj vhodný pro přípravu různých druhů těst (pšeničné,

žitné, listová těsta), kapacita díže 40 kg až 45 kg těsta, dvě

rychlosti hnětení (každá rychlost s vlastním časovačem a

automatickým přepínáním rychlostí), zpětný chod, centrální

STOP tlačítko, digitální ovládání, možnost měření teploty těsta

(se zabudovaným teploměrem), pojezdová kolečka a aretační

podpěra; součástí dodávky je doprava, montáž a instalace;

pouze nové zboží

1

hnětač LP Group STAR PLUS 40 vhodný pro 

přípravu různých druhů těst, kapacita díže 40 kg 

těsta, 2 rychlosti hnětení (každá s vlastním 

časovačem, automatické přepínáni rychlostí), zpětný 

chod, centrální STOP tlačítko, digitální ovládání, 

měření teploty těsta senzorem v pevné kopisti, 

pojezdová kolečka a aretační podpěra; cena včetně 

dopravy a montáže a instalace; nový stroj

24 105 534 Kč 127 696 Kč 105 534 Kč 127 696 Kč

hnětací stroj na těsto

hnětací stroj vhodný pro přípravu různých druhů těst (pšeničné,

žitné, listová těsta), kapacita díže 20 kg až 25 kg těsta, dvě

rychlosti hnětení (každá rychlost s vlastním časovačem a

automatickým přepínáním rychlostí), zpětný chod, centrální

STOP tlačítko, manuální ovládání, pojezdová kolečka a aretační

podpěra; součástí dodávky je doprava, montáž a instalace;

pouze nové zboží

1

hnětač SINMAG Spiralo 25 vhodný pro přípravu 

různých druhů těst,  kapacita díže 25 kg těsta, 2 

rychlosti hnětení (každá s vlastním časovačem, 

automatické přepínání rychlostí), zpětný chod, 

centrální STOP tlačítko, manuální ovládání, 

pojezdová kolečka a aretační podpěra; cena včetně 

dopravy, montáže a instalace; nový stroj

24 80 424 Kč 97 313 Kč 80 424 Kč 97 313 Kč

dělicí stroj

dělicí stroj s automatickým stláčením, dělením a zakružováním,

počet nadělených klonků 30, váhový rozsah klonku 40 g – 110 g,

dělení klonků se zakružováním s možností zakružování vypnout,

nastavení tlaku při stlačování těsta, nastavitelná výška

zakružovacího prostoru; součástí dodávky je doprava, montáž a

instalace; pouze nové zboží

1

dělička těsta DAUB typ DR Robot Automatic s 

automatickým lisováním, dělením a zakružováním, 

počet klonků 30, hmotnostní rozsah 40-130g, za-

kružování lze vypnout, nastavení tlaku při stlačování 

těsta, nastavitelná výška zakružovacího prostoru; 

cena včetně dopravy, montáž a instalace; nový stroj

24 282 816 Kč 342 207 Kč 282 816 Kč 342 207 Kč

vykulovací stroj

vykulovací stroj v nerezovém provedení, stroj vhodný pro

všechny druhy těst, může být pásového či kuželového typu,

konstrukce na kolečkách, váhový rozsah 200 g – 1 200 g těsta,

zaprašovací zařízení na mouku; součástí dodávky je doprava,

montáž a instalace; pouze nové zboží

1

vykulovač kuželového typu SINMAG SMQ10 v 

nerezovém provedení, pro všechny druhy těst, 

konstrukce na kolečkách, hmotnostní rozsah 200 g – 

1 200 g těsta, zaprašovací zařízení na mouku; ce-na 

včetně dopravy, montáže a instalace; nový stroj

24 125 055 Kč 151 317 Kč 125 055 Kč 151 317 Kč

vyvalovací stroj

vyvalovací stroj vhodný k vyvalování chlebových těst v

nerezovém provedení, s pevnou přítlačnou deskou, konstrukce

na kolečkách, tvarovací válce potažené nelepivým materiálem,

šířka minimálně 400 mm, nastavitelné mezery mezi válci;

součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; pouze nové

zboží

1

vyvalovač MOPOS typ VSU 4, nerez provedení, na 

kolečkách, přílačná deska a plátna z  nelepivéhého 

materiálu, pracovní šířka 500mm, nastavitelná 

mezera mezi pásem/deskou; cena včetně dopravy, 

montáže a instalace; nový stroj

24 244 206 Kč 295 489 Kč 244 206 Kč 295 489 Kč

mlecí zařízení

mlecí zařízení v celonerezovém provedení, automatické mletí,

vhodné na mletí chleba, pečiva a jádrovin, minimální výška 850

mm, výkon mletí od 150 kg / hod., příkon min. 1,5 kW,

samostatně stojící, viditelné STOP tlačítko, snadno čistitelné;

součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; pouze nové

zboží

2

mlecí zařízení Mac.pan MAC200,nerez, automatické 

mletí, vhodné na mletí chleba, pečiva a jádrovin, výš-

ka 1140mm, výkon až 200kg/hod., příkon 1,5kW,  

samostatně stojí-cí, viditelné STOP tlačítko, snadno 

čistitelné; cena včetně dopravy, montáže a instalace; 

nový stroj

24 65 962 Kč 79 814 Kč 131 924 Kč 159 628 Kč

Celková cena bez DPH 969 959 Kč Celková cena s DPH

              30.6.2020 Mgr. Igor Macášek

Datum
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat 

jménem uchazeče

Položkový rozpočet se specifikací dodávky - veřejná zakázka "Dodávka pekařských strojů"

1 173 650 Kč
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