
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, typové označení produktu

Záruka    

v 

měsících

 Jednotková 

cena bez DPH

Jednotková 

cena s DPH

Celková cena 

bez DPH

Celková cena   

s DPH

boxová pekařská 

elektrická pec

celonerezové provedení; maximální výška pece 2 600 mm, maximální

příkon 65 kW; kompatibilní s vozíkem o vnějších rozměrech: výška 1

800 mm, šířka 660 mm, hloubka 800 mm; ovládání pece digitální nebo

dotykové; nezávislé nastavení parametrů fáze pečení, v každé fázi lze

změnit jakýkoli parametr - zapařování, odtah, teplota pečení; možnost

uložení programů a jejich zálohování (USB, externí paměť);

integravaná odsávací nerezová digestoř; součástí dodávky je doprava,

montáž a instalace; pouze nové zboží

1

el. pec Sveba Dahlen C250 s rotační platformou - umož-ňuje 

využití stávajících vozíků 660x800x1800mm. Celo-nerezové 

provedení; dotykový ovládací pa-nel SD Touch; nezávislé 

nastavení parametrů fáze pečení s možností změnit parametr 

zapařování, odtah, teplota pečení v kaž-dé fázi; možnost uložení 

programů a jejich zálohování (USB), integrovaná odsávací 

digestoř; Vnější rozměry pece: 1450x1353x2523mm; příkon: 

60kW, cena včetně dopravy, montáže a instalace, nový stroj

24 xxx xxx xxx xxx

výrobník zmrzliny 

s pastérem

oddělená pasterovací nádoba od chladicí/mrazicí nádoby; možnost

přímého přepuštění z jedné nádoby do druhé; souběžné spuštění dvou

teplotně rozdílných cyklů (v jedné nádobě pasterizace, v druhé nádobě

chlazení/mrazení); minimální zmražené množství směsi: 2 litry; napětí

400 V, maximální příkon 6 kW; integrovaný displej; součástí dodávky je

doprava, montáž a instalace; pouze nové zboží

1

Výrobník zmrzliny s pastérem TELME Combigel 3A; chlazení 

vzduchem; pasterovací nádoba a chladicí/mrazicí nádoby 

odděleny; možnost přepuštění z jedné nádoby do druhé; 

možnost souběžného provozu teplotně rozdílných cyklů; 

kapacita: 2-4 litry směsi/cyklus; napětí 400 V, příkon 5,6 kW; 

integrovaný displej; cena včetně dopravy, montáže a instalace; 

nový stroj

24 xxx xxx xxx xxx

horkovzdušná 

elektrická pec s 

kynárnou

nerezové provedení; maximální příkon 12 kW; kynárna ve spodní části

stroje s digitálním nastavením tepla a vlhkosti; ovládání pomocí

dotykového panelu; generátor páry; odtahová klapka pečicího prostoru;

rozměr plechů: 400 mm x 600 mm; minimální počet plechů v kynárně:

4; minimální počet plechů v peci: 4; automatický systém mytí pece;

součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; pouze nové zboží

1

Horkovzdušná elektrická pec s kynárnou UNOX 

BAKERTOP XEBC-04EU-EPRM; kapacita pece: 4 plechy 

400x600mm;  příkon 10,6kW; podstavná kynárna s 

digitálním nastavením teploty a vlhkosti. Dotykový 

ovládací panel; zapařování; odtahová klapka; kapacita 

kynárny: 12 plechů; automatický systém mytí pece; cena 

včetně dopravy, montáže a instalace, nový stroj

24 xxx xxx xxx xxx

elektrický sporák 

s troubou

třífázový elektrický sporák z nerezové oceli; napětí 400 V, příkon 10 -

16 kW; délka (hloubka) 700 mm až 800 mm, šířka 700 mm až 800 mm,

výška 900 mm; elektrická trouba GN 2/1; minimálně 4 varné plotny

nebo tálová plotna rozdělená na samostatné varné části; teplota

nastavitelná v rozsahu 50° - 280°C; signalizace zapnutého stavu

trouby; signalizace zapnutého stavu ploten; součástí dodávky je

doprava, montáž a instalace; pouze nové zboží

1

třífázový elektrický sporák RM Gastro typ CF4  78 ET; z 

nerezové oceli; napětí 400 V, příkon 15,4kW; rozměry: 

800x705x900mm; elektrická trouba GN 2/1; 4 varné 

plotny; teplota nastavitelná v rozsahu 50° - 300°C; 

signalizace zapnutého stavu trouby; signalizace 

zapnutého stavu ploten; cena včetně dopravy, montáže a 

instalace; nový stroj

24 xxx xxx xxx xxx

průběžná myčka

elektrické napájení; napětí 400 V; dvouplášťové celonerezové

provedení; dávkovač mycího a oplachovacího prostředku řízený

elektronicky; program na samočisticí cyklus; koš na plechy o rozměru

600 mm x 400 mm; koš na nádobí; automatické vypouštění vody

pomocí odpadového čerpadla; nastavitelný termostat bojleru; hloubka

700 mm až 750 mm, šířka 750 mm až 850 mm; součástí dodávky je

doprava, montáž a instalace; pouze nové zboží

1

průběžná myčka ARISTARCO AU-H 60.42 e PRS; 

dvouplášťové celonerezové provedení; napětí 400V; 

elektronické dávkování mycího a oplachového prostředku, 

samočistící program, koš na plechy 600x400mm, koš na 

nádobí, odpadové čerpadlo; nastavitelný termostat bojleru; 

rozměry: 720x793x1485mm; cena včetně dopravy, 

montáže a instalace; nový stroj

24 xxx xxx xxx xxx

Celková cena bez DPH 1 323 400 Kč Celková cena s DPH

V Praze dne
06.05.2021

Ing. Martin Ginzl

Položkový rozpočet se specifikací dodávky - veřejná zakázka "Dodávka strojů a zařízení pro Centrum odborné přípravy 2021"

1 601 314 Kč

Příloha č. 2 ke smlouvě č. VZ01/2021
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