
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO 

ROZSAHU 

mimo režim zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon“) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele. 

 

Zadavatel, Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249, Vás tímto vyzývá k podání nabídky v 

rámci veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 (dále jen ZŠ Plešivec) 

Sídlo: Sídliště Plešivec 249 

IČ: 00583740 

Zastoupení: Mgr. Lukáš Boháč, ředitel školy 

Kontaktní osoba: Mgr. Per Ondřich, zástupce ředitele školy 

Telefon: 773 444 587 

Email: petr.ondrich@zsplesivec.cz 

 

 

Základní údaje o zakázce 

Název akce: Pořízení mycího stroje provozního nádobí s rekuperací tepla 

Evidenční číslo zakázky: VZMR II. 01/2022  

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 500 000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná cena za předmět plnění. 

Zadavatel vyloučí každého účastníka výběrového řízení, jehož nabídková cena překročí 

maximální, předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. 

 

Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele na 

webové adrese: https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_457.html 

 

Zakázka je zadávána pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. Nabídky je možno 

podávat v listinné i v elektronické podobě. Nabídky v elektronické podobě se podávají s využitím 

elektronického nástroje zadavatele E-ZAK na webové adrese  

https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000615 

Veškeré podmínky a informace, týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na 

https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf a na 

https://zakazky.ckrumlov.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf. V případě jakýchkoli 

otázek týkajících se uživatelského ovládání nebo technického nastavení elektronického nástroje 

dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte podpora@ezak.cz. 

Podáním nabídky účastník souhlasí se zveřejněním základních údajů o nabídce a se zveřejněním 

celého znění smlouvy včetně všech případných dodatků, pokud s ním bude smlouva uzavřena na 

základě výsledku zadávacího řízení 

 

Informace o předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení mycího stroje provozního nádobí s rekuperací 

tepla. Součástí zakázky je mycí stroj dle specifikace s dávkovačem mycího a oplachového 

prostředku, úprava mycího centra (stolů) v kuchyni školní jídelny ZŠ Plešivec, doprava, montáž, 

technické zaškolení nového mycího stroje, demontáž, odvoz a likvidace stávajícího mycího 
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stroje. Součástí dodávky je rovněž technický list nabízeného zařízení v českém jazyce, 

prohlášení o shodě, záruční servis – podmínkou je nástup technika do 24hod, servisní certifikát 

vystavený výrobcem. 
 

Technická specifikace mycího stroje a další požadavky jsou uvedeny v příloze č. 7 (Technická 

specifikace). 

 

Zadavatel doporučuje osloveným uchazečům osobní prohlídku místa plnění. Prohlídka místa 

plnění se koná dne 23. 2. 2022 v 10:00 hodin. Sraz účastníků je před hlavním vchodem Základní 

školy Český Krumlov, Plešivec 249. 

 

Místo plnění: kuchyň školní jídelny Základní školy Český Krumlov, Plešivec 249, Český 

Krumlov. 

 

Doba plnění veřejné zakázky: do 4 měsíců od podpisu smlouvy 

 

Zadávací lhůta (§ 40 zákona) (doba po kterou jsou účastníci vázáni nabídkou) 

Účastníci jsou svou nabídkou vázáni po dobu 90 ti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím 

po skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 

Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, zadavatel požaduje 

prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 73 zákona. 

 

a) Základní způsobilost (dle § 74 zákona) 

Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předpokladů předložením čestného prohlášení 

(příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky), které podepisuje vždy osoba oprávněná jednat jménem či 

za účastníka.  

 

Všichni členové orgánu, který tvoří statutární orgán účastníka prokazují splnění základní 

způsobilosti předložením čestného prohlášení (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky) Je-li členem 

statutárního orgánu účastníka právnická osoba, podepisuje tato osoba a zároveň každý člen 

statutárního orgánu a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka. 

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu, podepisují osoby dle § 74 odst. 3 zákona. 

 

Účastník, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, může být zadavatelem 

vyzván k doložení platných dokumentů vztahujících se k prokázání základní kvalifikační 

způsobilosti. V takovém případě je povinen předložit originály nebo ověřené kopie těchto 

dokumentů ne starších 90 kalendářních dnů před datem podání nabídky.  

 

b) Profesní způsobilost (§ 77 zákona) 

Účastník musí být oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. 

Účastník musí být zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní 

předpis takový zápis do takové evidence vyžaduje. 

Účastník musí disponovat následujícím oprávněním k podnikání:  

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů: 

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

pokud je v ní zapsán; výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému 

má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, přičemž listina bude 

doložena v prosté kopii, 



• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licenci, přičemž listina bude doložena v prosté kopii - 

živnostenské oprávnění na montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

 

 

Technické kvalifikační předpoklady (§ 79 zákona) 

Účastník prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů: 

• seznam minimálně 3 referenčních zakázek stejného nebo obdobného typu jako je předmět 

plnění veřejné zakázky, realizovaných účastníkem v posledních 3 letech s uvedením jejich 

rozsahu a doby plnění.  

• K tomu doloží účastník čestné prohlášení o provedených referenčních zakázek s tím, že 

součástí tohoto čestného prohlášení bude seznam jím realizovaných zakázek obsahující 

zejména tyto údaje: označení objednatele (název/jméno, příjmení, sídlo/bydliště/místo 

podnikání, IČ), místo provádění stavebních prací, jejich rozsah, doba plnění, celková cena 

prací a kontaktní údaje na objednatele (tel., fax, email apod.). Účastník muže doplnit 

jednotlivé dodávky do tabulky, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání nabídky. 

 

Pravost dokladů o kvalifikaci, doklady subdodavatele, seznam kvalifikovaných dodavatelů, 

certifikát 

Pro potřeby předkládané nabídky je účastník povinen předložit všechny požadované dokumenty 

na prokázání kvalifikace v prosté kopii, není-li uvedeno jinak. Všechny doklady, které zadavatel 

žádá předložit podepsané ze strany účastníka, musí být vždy podepsány osobou oprávněnou jednat 

jménem či za účastníka. Pokud podepisuje osoba zplnomocněná jednat za účastníka, musí být k 

nabídce přiložena plná moc pro tuto osobu, ze které bude patrný rozsah zplnomocnění. Plná moc 

musí být vždy podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  

Pokud není účastník schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným 

zadavatelem přiměřeně podle § 73 odst. 1 až 3 zákona v plném rozsahu (profesní způsobilost a 

technickou kvalifikaci, ekonomickou kvalifikaci ke splnění veřejné zakázky), je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Účastník je v takovém 

případě povinen zadavateli předložit  

a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona subdodavatelem 

(podepsané čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky) a profesní 

způsobilosti podle § 77 zákona (výpis z veřejného rejstříku, pokud je vněm zapsán, či výpis z 

jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo doklad o oprávnění k podnikání podle 

zvláštních právních předpisů) poddodavatelem,  

b) čestné prohlášení poddodavatele nebo smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z nichž 

vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 

účastníkem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci 

plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění 

kvalifikace (profesní způsobilost a technická kvalifikace, ekonomickou a finanční způsobilost 

ke splnění veřejné zakázky). 

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně vyžádat doklady prokazující splnění kvalifikační 

způsobilosti. Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění kvalifikační způsobilosti nesmí být 

k poslednímu dni, ke kterému je prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů a 

předkládají se v prosté kopii. 

 

Účastník dále předloží 

 a) prohlášení o těchto skutečnostech  

• účastník není ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2, 3 zákona 



• na zpracování nabídky se nepodílel žádný zaměstnanec zadavatele nebo člen realizačního 

týmu zadavatele,  

• účastník neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), 

ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, 

• účastník není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák.  

• č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl    

představující    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a  

• že účastník neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce, 

- přičemž k tomu může použít text, který tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídky.  

  b)  návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, včetně přílohy 

č. 8 – Položkový rozpočet stavby 

 

Variantní řešení 

• Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.  

 

Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se koná dne 23. 2. 2022 v 10:00 hodin. Sraz účastníků je před hlavním 

vchodem Základní školy Český Krumlov, Plešivec 249.  

Kontaktní telefonické spojení pro účely prohlídky místa plnění 773 444 585 (Mgr. Lukáš Boháč, 

ředitel školy) nebo 773 444 587 (Mgr. Petr Ondřich, zástupce ředitele školy). 

 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně 

DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná součást 

návrhu smlouvy. 

V případě rozporu ceny uvedené v Návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky je rozhodující cena 

uvedena v návrhu smlouvy. 

Účastníkem navržená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady 

nutné pro plnění zakázky. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo měnit a účastník je vázán 

nabídkovou cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možno překročit 

pouze z důvodu změny zákona o DPH s dopadem na nabídkovou cenu. 

Účastník je povinen ocenit veškeré položky uvedené v položkovém rozpočtu stavby (příloha č. 8). 

Neocenění jakékoliv položky, „rozpuštění“ ceny některé položky do jiných položek nebo uvedení 

slevy bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení. Vyjma 

ocenění jednotlivých položek Soupisu prací, není účastník oprávněn soupis prací měnit, přidat, 

nebo odebrat z něj jakoukoli položku. 

 

Lhůta pro podání nabídky 

Lhůta pro podání nabídek končí 8. 3. 2022 v 10:00 hod.  

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty. 

 

Podání nabídky v listinné podobě 

Nabídky v listinné podobě se podávají doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele 

na adresu: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249, Český Krumlov 381 01. 

V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky je za okamžik 

převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 

 

Provozní doba podatelny: po, pá 8:00-12:00 

 



Zadavatel zajistí na každé převzaté nabídce uvedení přesného času a data převzetí. Pro splnění 

dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na výše 

uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě! 

 

Návrh smlouvy musí být podepsán osobami oprávněnými zastupováním organizace podle výpisu 

z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem účastníka musí 

být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním zástupcem přiloženo k nabídce. 

Nabídka bude dále obsahovat úplnou obchodní adresu účastníka s připojením razítka společnosti 

a bude datována. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s obsahem (včetně 

příloh). Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou očíslovány. Posledním listem nabídky musí 

být prohlášení zájemce, v němž se uvede celkový počet listů nabídky. Nabídka včetně všech 

dokladů bude zpracována v českém jazyce.  

 

Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce a označena tímto textem: 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

 

Pořízení mycího stroje provozního nádobí s rekuperací tepla 

 

„NEOTVÍRAT DO ÚŘEDNÍHO OTEVŘENÍ“ 

 

 

Obálka musí být na uzavření opatřena razítkem, případně jménem a podpisem účastníka. Dále 

musí být na obálce uveden název a adresa účastníka. 

Doporučená opatření mají sloužit na ochranu účastníka i zadavatele před neoprávněnou 

manipulací s nabídkou. 

 

Podání nabídky v elektronické podobě 

Zadavatel přijme nabídky podané elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, 

kdy předmětná veřejná zakázka je dostupná na URL adrese  

https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000615 

V případě osoby oprávněné za účastníka jednat, musí být její plná moc součástí nabídky.   

Zadavatel upozorňuje na způsob podepisování: 

V případě podání nabídky v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje nemusí být 

datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem. Uznávaným elektronickým 

podpisem nemusí být opatřen ani návrh smlouvy. Postačí podpis prostý.  

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávacích podmínek* 

Zjistí-li účastník nejasnosti v zadávacích podmínkách vč. nejasností v položkovém rozpočtu nebo 

projektové dokumentaci, je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení. Písemná žádost 

musí být zadavateli doručena nejpozději čtyř pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek.  

Zadavatel odešle vysvětlení, popř. související dokumenty, nejpozději do dvou pracovních dnů po 

doručení žádosti. Vysvětlení, vč. přesného znění požadavku, zašle zadavatel současně všem 

účastníkům a zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo uveřejní 

dodatečné informace včetně přesného znění požadavku stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu 

k podání nabídky. 

Vysvětlení může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.  
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Zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci. Dodatečné informace 

uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil Výzvu k podání nabídky a zašle je současně 

všem účastníkům a zájemcům o zadávací dokumentaci.  

 

Provede-li zadavatel prostřednictvím dodatečných informací úpravy zadávacích podmínek, 

přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to dle povahy provedené úpravy. V případě 

takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků, prodlouží 

zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

 

Požadavek zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání 

kvalifikace: 

• Krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky), 

• Obsah nabídky, 

• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií (příloha č. 2 Výzvy k 

podání nabídky).  

• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za statutární orgány 

účastníka (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky).  

• Přehled požadovaného počtu dodávek a prací stejného nebo obdobného typu jako je 

předmět plnění veřejné zakázky za poslední tři roky (příloha č. 4 Výzvy k podání 

nabídky).  

• Další doklady a prohlášení účastníka (příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky).  

• Návrh smlouvy – doplněný a podepsaný – text přiložený k výzvě o podání nabídky je 

jednotný a závazný pro všechny účastníky, v návrhu smlouvy musí být doplněna 

nabídková cena, návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem či osobou zmocněnou k 

takovému úkonu; originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí 

nabídky (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky).  

• Technický list nabízeného zařízení v českém jazyce (dle přílohy č. 7) 

• Prohlášení o shodě 

• Servisní certifikát vystavený výrobcem  

 

Hodnotící kritéria 

Hodnotícím kritériem je celková cena bez DPH s váhou 100 %.  

 

Posouzení a hodnocení nabídek 

Otevírání nabídek je neveřejné. Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem 

stanoven den předání nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním 

úřadě! 

Nabídky budou otevírány v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.  

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a budou 

založeny jako součást dokumentace veřejné zakázky. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka 

o skutečnosti, že jeho nabídka byla podána po skončení lhůty. 

Obsahově nekompletní nabídky, které neodpovídají soutěžním, resp. zadávacím podmínkám, 

budou vyřazeny z dalšího posuzování a hodnocení, o čemž zadavatel bezodkladně písemně 

vyrozumí účastníka.  

Kvalifikaci nesplňuje účastník, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu 

stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů 

požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé. 

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně vyžádat doklady k doplnění nabídky a vyzvat účastníka 

k vysvětlení nabídky ve smyslu § 46 zákona.  



Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky a odešle oznámení o výběru všem dotčeným 

účastníkům do 15 pracovních dnů po svém rozhodnutí. Účastník, jehož nabídka bude vybrána jako 

nejvhodnější, je svou nabídkou vázán do doby uzavření smlouvy o dodávce, nejvíce však dalších 

30 dnů. 

Předané nabídky zůstanou archivovány u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže, 

vyřazené nabídky se účastníkům nevrací. 

Práva zadavatele  

Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 

• doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací při 

dodržení základních zásad dle § 6 zákona, 

• neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků, 

• zrušit výběrové řízení bez udání důvodu 

• vyloučit účastníka výběrového řízení z důvodů uvedených v § 48 zákona 

 

Bude-li zadávací řízení zrušeno, nevzniká účastníkům právo na náhradu nákladů či jiná 

kompenzace, a to bez ohledu na důvod zrušení zadávacího řízení.  

Pokud zadavatel ve výzvě uvádí odkazy na konkrétní ustanovení zákona, bude postupovat 

přiměřeně dle takových ustanovení. 

 

 

 

Přílohy: 

1. Krycí list nabídky.  

2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti za účastníka.  

3. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti za statutární orgány účastníka.  

4. Přehled požadovaného počtu dodávek a prací stejného nebo obdobného typu jako je 

předmět plnění veřejné zakázky, realizovaných účastníkem v období určeném v bodě 6.3. 

Výzvy k podání nabídky.  

5. Prohlášení účastníka o některých skutečnostech.  

6. Návrh smlouvy o dílo. 

7. Technická specifikace  

 

 

 

V Českém Krumlově dne ................... 

 

 

 

………………………………….... 

jméno, funkce, podpis oprávněné osoby 

 

  



PŘÍLOHA č. 1 Výzvy k podání nabídky 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

Název veřejné zakázky: 
Pořízení mycího stroje provozního nádobí s rekuperací 

tepla 

1. Základní identifikační údaje 

1.1.  Zadavatel 

Název:  Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 

Sídlo:  Sídliště Plešivec 249, Český Krumlov 

IČ:   00583740 

Zastoupený:  Mgr. Lukášem Boháčem, ředitelem školy 

Kontaktní osoba:   Mgr. Petr Ondřich, zástupce ředitele školy 

Tel./fax:  773 444 587 

E-mail:   petr.ondrich@zsplesivec.cz 

1.2.  Účastník 

Název:    

Sídlo/místo podnikání:   

Tel./fax:   

E-mail:    

IČ:     

DIČ:    

Osoba oprávněná jednat  

  za účastníka:  

Kontaktní osoba:     

Tel./fax:    

E-mail:     

2.  Nabídková cena v Kč 

  

Cena bez 

DPH 

DPH DPH 
Cena celkem vč. 

DPH 
 (snížená 

sazba) 

(základní 

sazba) 

Cena celkem         

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat 

Podpis oprávněné osoby   

Titul, jméno, příjmení         

Funkce   

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA č. 2 Výzvy k podání nabídky 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

Účastník tímto ve smyslu § 74 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin 

podle právního řádu země sídla účastníka k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Trestným 

činem se rozumí: 

a. spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině, 

b. obchodování s lidmi, 

c. proti majetku 

1. podvod, 

2. úvěrový podvod, 

3. dotační podvod, 

4. podílnictví, 

5. podílnictví z nedbalosti, 

6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 

7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

d. hospodářský 

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 

4. pletichy při veřejné dražbě, 

5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 

e. obecně nebezpečný, 

f. proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

g. proti pořádku ve věcech veřejných 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 

2. trestné činy úředních osob, 

3. úplatkářství, 

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek, 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) 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, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního 

předpisu země sídla dodavatele 

 

Účastník dále prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku a dále 

výslovně prohlašuje, že v tomto výběrovém řízení podává pouze jednu nabídku, nemá postavení 

subdodavatele, jehož prostřednictvím by jiný účastník prokazoval splnění kvalifikačních 

předpokladů a v tomtéž řízení nepodává společnou nabídku. 

 

V ……………. dne……….. 

Za účastníka: 

Jméno, příjmení, funkce, podpis 

……………………………………………………………………………….. 



PŘÍLOHA č. 3 Výzvy k podání nabídky 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve smyslu § 74 zákona* 

Já níže podepsaný …………………………..tímto čestně prohlašuji, že jsem: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin 

podle právního řádu země sídla účastníka k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Trestným 

činem se rozumí: 

a. spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na 

organizované zločinecké skupině, 

b. obchodování s lidmi, 

c. proti majetku 

1. podvod, 

2. úvěrový podvod, 

3. dotační podvod, 

4. podílnictví, 

5. podílnictví z nedbalosti, 

6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 

7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

d. hospodářský 

1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 

2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 

3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 

4. pletichy při veřejné dražbě, 

5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 

e. obecně nebezpečný, 

f. proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 

g. proti pořádku ve věcech veřejných 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 

2. trestné činy úředních osob, 

3. úplatkářství, 

4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 

 

V …………………………………..dne ……………. 

 

 

Jména, příjmení, funkce, podpis  

……………………………………………………………………………….. 

 

                                                 

* Je-li účastníkem právnická osoba, podepisuje každý člen statutárního orgánu právnické osoby. 

Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, podepisuje tato právnická osoba, 

každý člen statutárního orgánu právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu 

v statutárním orgánu účastníka. Účastní-li se pobočka závodu zahraniční právnické osoby, 

podepisuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u pobočky závodu české právnické 

osoby podepisují osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 



PŘÍLOHA č. 4 Výzvy k podání nabídky 

Přehled požadovaného počtu referenčních zakázek 

poř. 

č. 

Název referenční zakázky, místo 

plnění 

Popis Doba plnění Celková cena 

(Kč vč. DPH) 

Objednatel (název/jméno, 

příjmení, sídlo/bydliště / 

místo podnikání, IČ, 

kontaktní údaje - tel., fax, 

email apod.) 

1.      

2.      

3.      



PŘÍLOHA č. 5 Výzvy k podání nabídky 

 

 

Název veřejné zakázky: Pořízení mycího stroje provozního nádobí s rekuperací tepla 

 

 

Prohlášení účastníka o některých skutečnostech 

Za účastníka (jméno, příjmení, místo podnikání, IČ / obchodní jméno, sídlo, IČ): 

................................................................................................................................................ 

tímto čestně prohlašuji, že:  

• účastník není ve střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2, 3 zákona 

• na zpracování nabídky se nepodílel žádný zaměstnanec zadavatele nebo člen realizačního 

týmu zadavatele; 

• účastník neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o 

ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské 

soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, 

• účastník není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák.  

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a  

• že účastník neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozím odstavci. 

 

 

V .................................... dne .................................... 

Jméno, příjmení, funkce (čitelně): ........................................................................ 

 

Podpis: .................................... 
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PŘÍLOHA č. 6: Výzvy k podání nabídky - Návrh kupní smlouvy 

 

Kupní smlouva 

 

 

1. Smluvní strany 

 

Dodavatel: Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: 

Sídlo/adresa provozovny:  

Zápis v OR: Městský soud v Praze / Krajský soud v xxx, oddíl xxx, 

vložka xxx, 

zastoupená ve věcech smluvních:   

zastoupená ve věcech technických:  

IČ:  

DIČ:   

bankovní spojení:  

číslo účtu: 

 

 

Objednatel: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 (dále jen ZŠ Plešivec) 

  Sídliště Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov 

  Zastoupená: Mgr. Lukáš Boháč (ředitel školy) 

  IČ: 00583740 

  Kontaktní osoba: Mgr. Petr Ondřich (tel. 773444587) 

  Email: zsplesivec@zsplesivec.cz 

 

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy je cenová nabídka ze dne ………… odsouhlasená 

a potvrzená objednatelem, vypracovaná dle jeho zadání na pořízení mycího stroje 

provozního nádobí s rekuperací tepla. 

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele dodat Objednateli jednotlivě určené 

movité věci a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem ve lhůtách stanovených 

touto smlouvou a Objednatel se zavazuje tyto movité věci převzít a zaplatit za ně kupní 

cenu uvedenou v čl. 4 této smlouvy. Dodavatel se zavazuje dodat mycí stroj provozního 

nádobí s rekuperací tepla. Součástí dodávky je mycí stroj dle požadované technické 

specifikace s dávkovačem mycího a oplachového prostředku, úprava mycího centra 

(stolů) v kuchyni školní jídelny ZŠ Plešivec, doprava, montáž, technické zaškolení 

nového mycího stroje, demontáž, odvoz a likvidace stávajícího mycího stroje. Součástí 

dodávky je rovněž technický list nabízeného zařízení v českém jazyce, prohlášení o 

shodě, záruční servis – podmínkou je nástup technika do 24hod, servisní certifikát 

vystavený výrobcem. 

2.3. Dodavatel se zavazuje Objednateli dodat předmět této smlouvy najednou, ve 

smluveném termínu, ve smluveném množství, jakosti, provedení a ceně, předat 

doklady, které se k této Dodávce vztahují a umožnit Objednateli nabýt vlastnické právo 

k Dodávce. Součástí předmětu smlouvy je též úprava mycího centra (stolů) v kuchyni 

školní jídelny ZŠ Plešivec, doprava na místo plnění smlouvy, montáž, technické 



zaškolení nového mycího stroje, demontáž, odvoz a likvidace stávajícího mycího 

stroje. Součástí dodávky je rovněž technický list nabízeného zařízení v českém jazyce, 

prohlášení o shodě, záruční servis – podmínkou je nástup technika do 24 hodin, servisní 

certifikát vystavený výrobcem. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit 

sjednanou kupní cenu podle článku 4 této kupní smlouvy.  

2.4. Dodavatel prohlašuje, že dodávaný předmět plnění splňuje všechny parametry 

stanovené Objednatelem ve Výzvě k podání nabídek a Zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky s názvem Pořízení mycího stroje provozního nádobí s rekuperací tepla, 

Evidenční číslo zakázky: VZMR II. 01/2022.        

 

3. Doba a místo plnění a dodací podmínky 

3.1. Dodavatel se zavazuje provést Dodávku v rozsahu uvedeném v čl. 2 v době nejpozději 

do 4 měsíců od doby uzavření této smlouvy. 

3.2. Dodavatel je povinen termín Dodávky Objednavateli oznámit nejméně 5 pracovních 

dnů před realizací Dodávky. 

3.3. Po celou dobu trvání záruky (záruční doby) se Dodavatel zavazuje, že bude schopen 

zajistit nástup technika na opravu poruchy do 24 hodin od jejího nahlášení 

Objednatelem.  

3.4. Dodavatel se zavazuje provést technické zaškolení obsluhy Objednavatele v místě 

plnění zakázky. 

3.5. Dodávka bude považována za dodanou jejím převzetím Objednatelem a podpisem 

dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení 

dodacího listu zůstane Objednateli a druhé vyhotovení bude předáno Dodavateli. 

3.6. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli společně s Dodávkou všechny atesty, 

technickou specifikaci a dokumenty potřebné pro řádný provoz - vše v českém jazyce, 

servisní certifikát vystavený výrobcem, prohlášení o shodě. 

3.7. Objednatel není povinen převzít částečné plnění nebo Dodávku, ke kterému Dodavatel 

nedodá příslušné doklady. 

3.8. Při předání Dodávky bude za účasti obou smluvních stran provedena její prohlídka. 

Prohlídku za Objednatele provede osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Na 

základě provedené prohlídky Objednatel Dodávku nepřevezme, pokud Dodávka 

nebude dodána v požadovaném množství, jakosti, druhu a provedení, včetně příslušné 

dokumentace a zaškolení, přičemž o odmítnutí vyhotoví smluvní strany oboustranně 

podepsaný zápis.  

3.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy jeho převzetím a je oprávněn 

Dodávku používat. Tímto okamžikem přechází na Objednatele nebezpečí škody na 

předmětu plnění. 

3.10. Místem plnění je kuchyně školní jídelny Základní školy Český Krumlov, 

Plešivec 249. 

  



4. Kupní cena 

4.1. Kupní cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a činí 

xxx.xxx,xx Kč bez DPH. 

4.2. Kupní cena bude Objednatelem uhrazena za skutečně dodanou Dodávku po jejím 

převzetí Objednatelem.  

4.3. Kupní cena je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena Dodávky (jednotlivých 

dílčích plnění) obsahuje veškeré ostatní nutné náklady k realizaci předmětu smlouvy. 

4.4. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci 

zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"). 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Objednavatel neposkytuje Prodávajícímu zálohu. 

5.2. Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí plnění 

Objednavatelem na základě Dodavatelem vystavených daňových dokladů (faktur), a to 

na bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za datum uskutečnění 

zdanitelného plnění se považuje dne převzetí dílčího plnění Objednatelem.        

5.3. Daňový doklad (fakturu) doručí Dodavatel Objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne 

předání a převzetí plnění na emailovou adresu zsplesivec@zsplesivec.cz anebo na 

adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktury činí minimálně 

14 dní od data doručení faktury.  

5.4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je 

Dodavatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy Objednatele, IČ Objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text Dodávka na „Pořízení mycího stroje provozního nádobí 

s rekuperací tepla“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud 

je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví této smlouvy, je Dodavatel povinen 

o této skutečnosti Objednatele informovat a doložit potvrzením příslušného peněžního 

ústavu), 

c)  lhůtu splatnosti faktury, 

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 

5.5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. 

5.6. Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Dodavateli, přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury Objednateli. 

5.7. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. 

5.8. Zaplacení kupní ceny za Dodávku ani její části nebude považováno za 

prohlášení/potvrzení Objednatele o řádném a včasném poskytnutí plnění Dodavatele 

mailto:zsplesivec@zsplesivec.cz


nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené 

platby nebo podkladu, na základě nichž byla provedena. 

5.9. Objednatel neuplatňuje odpočet DPH – Dodávka nepodléhá režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 

pro splnění předmětu smlouvy dle podmínek stanovených touto smlouvou, které 

vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně 

stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v 

rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 

splnění jejich smluvních povinností. 

 

7. Záruka a záruční podmínky 

7.1. Dodavatel poskytne Objednateli záruku za jakost Dodávky spočívající v tom, že 

Dodávka bude po záruční dobu způsobilá pro použití k jejím obvyklým účelům a 

zachová si obvyklé vlastnosti. 

7.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí plnění Objednatelem a trvá 24 měsíců. 

7.3. Vady zjištěné v průběhu záruční doby je povinen Objednatel u Dodavatele uplatnit 

písemně. O dobu čekání na opravu a o dobu vlastní opravy se prodlužuje záruční doba. 

Pokud není možné vadné zboží opravit, Dodavatel nahradí zboží zbožím novým. 

7.4. Při každém uplatnění reklamace Dodávky je Dodavatel povinen po provedení opravy 

vystavit reklamační protokol a charakterizovat rozsah a způsob opravy. Po dobu 

záruční opravy se prodlužuje celková záruční doba o dobu opravy. Na provedenou 

opravu poskytne Dodavatel Objednateli záruku za jakost ve stejné délce, jak je uvedeno 

v odst. 7.2. tohoto článku smlouvy.  

 

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

8.1. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu za nedodržení 

termínu plnění předmětu smlouvy, který je stanoven v bodě 3.1.této smlouvy, a to ve 

výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

8.3. V případě nenastoupení technika na opravu v záruční době do 24 hodin dle čl. 3.3, se 

Dodavatel zavazuje, za každý započatý den, po který nezajistí nástup technika na 

záruční opravu, uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH.     

8.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v písemné výzvě. 



8.5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení účinků ust. § 2050 občanského zákoníku s tím, 

že Objednatel má právo požadovat na Dodavateli náhradu škody vzniklé v souvislosti 

s nedodáním předmětu plnění včas. 

 

9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení 

smlouvy, za které se považuje prodlení s dodáním zboží delší než 7 dnů nebo 

nezaplacením faktury s prodlením delším než 14 dnů. 

 

10. Závěrečná ujednání 

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

10.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, který 

slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se 

zveřejněním smlouvy v plném rozsahu a dohodly se na tom, že smlouvu v Registru 

smluv uveřejní Objednatel.   

10.3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato kupní smlouva a právní vztahy s ní 

související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především 

smírčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k 

rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.      

10.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a 

Dodavatel jedno vyhotovení. 

10.6. Dodavatel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

10.7. Dodavatel je povinen umožnit zástupcům Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva 

financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon 

č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákona o kontrole (zákon č. 

255/2012 Sb.), provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce 

i po jejím dokončení. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou součinnost. 

10.8. Dodavatel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu 

této smlouvy nejméně po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, 

resp. od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem 

uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 



10.9. Dodavatel je povinen poskytovat plnou součinnost v poskytování informací a 

v zabezpečování úkonů souvisejících s uchováváním dokumentace.  

10.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že 

se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

Příloha č. 1: Technický list dodávaného zařízení v českém jazyce 

Příloha č. 2: Prohlášení o shodě 

Příloha č. 3: Servisní certifikát vystavený výrobcem 

 

 
V …………… dne ………..    V …………… dne ………….. 
 

 

 

 

Objednatel:      Dodavatel: 

 

 

…...........................................................  ……………………………………………  

 

Mgr. Lukáš Boháč   . 

ředitel ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 . 

  



PŘÍLOHA č. 7: Výzvy k podání nabídky - Technická specifikace 

 

Mycí stroj provozního nádobí s rekuperací tepla 

(NÍŽE UVEDENÉ PARAMETRY JE NUTNO DODRŽET) 

elektro ohřev 400V 

včetně koše a vložky na plechy 

dvouplášťové provedení vč. tepelné a zvukové izolace 

tank hlubokotažený výlisek, bezešvý 

mycí a oplachová ramena  spodní a horní v provedení CNS 18/10 

mycí ramena reverzní (kývavá kolem  podélné osy) 

oplachová rotační a krajní stacionární 

sešikmený strop mycí komory 

výkon:  min. 30 košů / hod. 

zásuvná výška: min. 740 mm 

doba mytí: min. 3 doby - 120/240/360 s 

spotřeba oplachové vody na cyklus: 5,5 litrů/koš  (+/- 10%) 

- velikost koše: min. 850 x 700 mm - koš musí mít vlastní kolečka pro plynulý posuv v 

kolejnicích při otevření dveří  

přední plnění, dělené izolované dveře 

čerpadlo odpadní vody 

čerpadlo oplachové vody 

vícenásobný filtrační systém mycí lázně 

obsah tanku min. 85 litrů 

digitální displej - ovládání dotykové, vodotěsné provedení ovládacího panelu 

 

Zdvojený systém spouštění mycího cyklu:  

1x na hlavním ovládacím displeji,  

1x na konstrukci mycího stroje v úrovni očí obsluhy 

 

Rekuperační jednotka:  

Redukce min. o 80% páry při mytí a otevření dveří 

Redukce tepla vypouštěného do místnosti cca na 25 °C 

Samočistící systém rekuperace bez další spotřeby vody 

 

připojení pouze na STUDENOU vodu (10°-45 °C) změkčenou (0-3°dH) 

max. instalovaný celkový elektrický příkon (400 V): 12,0 kW 

krytí: min. IPX5 

celkové vnější rozměry (mm): (šxhxv) 1100x980x2400 (+/- 10%) 

 

Součástí zakázky je: 

Úprava mycího centra, stávajících stolů apod. – nutná návštěva místa  

Technický list či katalog nabízeného zařízení v českém jazyce 

Prohlášení o shodě  

Zaškolení technické 

Na záruční servis nástup technika do 24hod.  

Servisní certifikát vystavený výrobcem 

Celková cena musí obsahovat mycí stroj dle specifikace s dávkovačem mycího a oplachového 

prostředku, úpravu mycího centra (stolů) v kuchyni školní jídelny ZŠ Plešivec, dopravu, 

montáž, zaškolení nového mycího stroje, demontáž, odvoz a likvidaci stávajícího mycího 

stroje. 


