
Scolarest SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
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i

(dále jen “Smlouva“)

SCOLAREST- zařízení školního stravování, spol. s r. o.
se sídlem: Jankovcova čp. 1603/47a, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

25607341IČ:
DÍČ:
DIČ skupiny pro DPH : CZ 699002587 - člen skupiny - zastupující člen EUREST, spol. s r.o. 
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 3612030247/0100
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl.54351 
zastoupený: Ing. Miroslav Šole, jednatel

CZ25607341

Osoby pověřené jednáním v rozsahu Smlouvy:
■ ve věcech provozních: provozní ředitel pro školství
■ ve věcech smluvních: obchodní manažer

(dále jen „Poskytovatel") na straně jedné

a ©Euregt
KvyffeěnT"Kostelec u Holešova

Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43
00287342

Obec 
se sídlem:
IČ: No vědami:
DIČ:

pozn.:bankovní spojení: 1483094359/0800

iVynzeno-.zastoupené: Ing. Petr Hlobil, starosta obce I[ Osoby pověřené jednáním v rozsahu Smlouvy:
■ ve věcech provozních: ředitel školy
■ ve věcech smluvních: starosta obce

(dále jen „Objednatel") na straně druhé

uzavírají ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ) tuto 
Smlouvu o zajištění stravování (dále jen „Smlouva") takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

l 1.1.
Smluvní strany uzavírají Smlouvu takto:

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit pro Objednatele od začátku školního 
roku, to je od 1. 9. 2015, školní stravování, v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, případně podle 
předpisu, který tuto vyhlášku nahradí, (dále jen „Vyhláška41).



Školní stravování bude zajišťováno formou a v objektech Objednatele takto: 
Školní jídelna na adrese ZŠ Kostelec u Holešova 191, 768 43 
-výroba a výdej jídel 
(dále jen jako „Jídelna1').[
1.2.
Poskytovatel se zavazuje zajistit svými zaměstnanci pro Objednatele plnění následujících 
služeb v oblasti školního stravování (dále jen „Služby"):

a) výrobu a výdej hotových jídel a nápojů
b) zajištění doplňkových jídel a jiných stravovacích služeb, a to v rozsahu 
uvedeném níže ve Smlouvě a v Dohodách s příslušným školským subjektem 
uzavřených postupem dle čl. IV, bod 4.14. (dále jen „Dohoda") nebo 
s Objednatelem.

1.3.
Poskytovatel se zavazuje zajišťovat pro Objednatele Služby podle bodu 1. 2. takto: 

a) oběd pro žáky za cenu dle Vyhlášky v této skladbě:
■ 1 druh polévky nebo předkrmu
■ hlavní jídlo s možností výběru min. ze 2 druhů
■ nápoj
■ 5x týdně desert nebo kompot nebo salát nebo ovoce

doplňková jídla a jiné stravovací služby v rozsahu - snídaně, svačinky, 
přesnídávky, mléčné, cukrářské a další výrobky a nápoje v rozsahu Dohod

b) jiné stravovací služby spočívající v podávání jídel a občerstvení při 
mimořádných akcích Objednatele, na jejichž množství, druhu a době plnění 
se strany předem dohodnou, a to na základě samostatné písemné 
objednávky. Pokud nebude objednávka Objednatelem vystavena, nemůže se 
Objednatel domáhat plnění z této smlouvy. Objednávka musí být 
Poskytovateli doručena zpravidla 3 pracovní dny před termínem konáním 
mimořádné akce.

[
[

L c)stravování třetích fyzických osob nebo zaměstnanců třetích právnických 
osob (externí strávníci) Externím strávníkem se rozumí každý strávník, který 
se stravuje v Jídelně, mimo žáků základní školy a mateřské školy.

1.4.
Poskytovatel se bude při zajišťování jiných stravovacích služeb řídit ustanovením § 3 odst. 7 
vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění.

I
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1.5.
a) Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli za každé odebrané hlavní jídlo pro externího 
strávníka částku 4,13 Kč. Tato částka se zvyšuje o DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
b) Částka dle odst. 1.5. písm. a) bude splatná na základě faktury vystavené Objednatelem, po 
uplynutí příslušného kalendářního měsíce v dohodnuté lhůtě splatnosti 15 dnů ode dne 
vystavení faktury. Poskytovatel se zavazuje množství jídel odebraných externími strávníky 
evidovat a měsíčně vždy do deseti dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce evidenci 
předložit Objednateli.

1.6.
Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování doplňkového prodeje, např. snídaně, svačiny, 
kantýna atd., bude postupovat v souladu s § 32, odst. 6 nového školského zákona platného od 
1.9. 2015

II. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

[ 2.1.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2022 na 7 let.

2.2 Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strany i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí 
doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 3 měsíců, která začne 
plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. Výpověď musí být odeslána do sídla druhé smluvní strany doporučenou poštou. Za 
řádně doručenou výpověď bude považována i výpověď, jejíž dojití druhá smluvní strana 
vědomě zmařila. Je-li výpověď doručována s využitím provozovatele poštovních služeb, platí 
domněnka, že byla došlá výpověď doručena třetí pracovní den po odeslání do sídla uvedeného 
v záhlaví této smlouvy.

2.2.1. Smluvní strany ujednaly, že ust. § 1999 odst. 1 Obč. Z. se nepoužije.

2.3.

I Pokud dojde k ukončení Smlouvy, zavazují se obě smluvní strany jednat o vzájemném 
finančním vyrovnání.

[ 2.4.
Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit zejména z důvodů podstatného porušení 
závazků plynoucích z této smlouvy, které vymezují smluvní strany takto:

a) Objednatel ie oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze v případě
- kdy podle pravomocného rozhodnutí orgánů hygienického dozoru či písemného 

stanoviska tohoto orgánu Poskytovatel opakovaně hrubě porušuje obecně platné 
hygienické předpisy při plnění závazků dle této Smlouvy,

- kdy Poskytovatel bude v prodlení s plněním svých závazků dle čl. I . odst. 1.5. písm.
b) o více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu po té co byl písemně 
vyzván ke splnění svého splatného závazku v dodatečné lhůtě 15 dní ode dne 
doručení výzvy

b) Poskytovatel ie oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě
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kdy Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle této smlouvy 
o více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu po té co byl písemně vyzván 
ke splnění svého splatného závazku v dodatečné lhůtě 15 dní ode dne doručení výzvy

Účinky odstoupení nastávají 30. dnem ode dne doručení písemného rozhodnutí o odstoupení 
druhé smluvní straně. Toto odstoupení musí být odesláno do sídla druhé smluvní strany 
doporučenou poštou. Za řádně doručené odstoupení bude považováno i odstoupení, jehož 
dojití druhá smluvní strana vědomě zmařila. Je-li odstoupení doručováno s využitím 
provozovatele poštovních služeb, platí domněnka, že bylo došlé odstoupení doručeno třetí 
pracovní den po odeslání do sídla uvedeného v záhlaví této smlouvy.

2.5. Smlouvu lze ukončit také písemnou dohodou obou smluvních stran.

III. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍN PLNĚNÍ

3.1.
Místem plnění, dle Smlouvy je Jídelna dle článku 1. odst. 1.1.

3.2.
Doba pro výdej jídel musí být stanovena Dohodou. Výdej doplňkových jídel a jiné stravovací 
služby a prodej budou realizovány v souladu se Smlouvou, Vyhláškou a s Dohodou. V době 
školních prázdnin je rozsah stravování a doba výdeje řešen po dohodě Poskytovatele, 
Objednatele a statutárního zástupce školy, ve které je příslušná Jídelna integrována.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

4.1.
Poskytovatel je povinen postupovat s odbornou péčí při věcném plnění předmětu Smlouvy 
v zájmu Objednatele. Za zájem Objednatele se považuje i plnění Dohod Poskytovatelem.

4.2.
Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, 
které zjistil při plnění předmětu plnění Smlouvy a které mohou mít vliv na zmčnu pokynů 
nebo zájmů Objednatele. Za pokyny Objednatele se považují i pokyny dané Poskytovateli na 
základě Dohod.

4.3.
Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

4.4.
Poskytovatel se zavazuje zajišťovat předmět Smlouvy odborným způsobem, průběžně školit 
a kontrolovat své zaměstnance. Poskytovatel vyškolí na své náklady všechny své zaměstnance 
v oblasti hygieny, techniky vaření, obsluhy technologických zařízení, ekonomického
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f využívání energií a osobního vystupování. Poskytovatel zajistí hygienickou úroveň 
poskytovaných služeb dle příslušných předpisů platných v ČR.

4.5.
Pro potřeby plnění Smlouvy se Poskytovatel zavazuje na svůj náklad splňovat a udržovat 
v platnosti a účinnosti veškerá potřebná povolení či rozhodnutí vyžadovaná dle platných 
právních předpisů pro potřeby poskytování služeb dle léto Smlouvy.

I 4.6.
Poskytovatel se zavazuje:
■ umožnit Objednateli lx ročně provedení inventury vybavení Jídelny přenechaného 

k užívání a uhradit případné náklady na odstranění inventurních rozdílů,
■ zajišťovat a hradit veškerý drobný provozní materiál nutný pro zajištění předmětu 

Smlouvy dle bodu 1.1. Smlouvy,
■ na požádání Objednatele umožnit mu provedení kontroly plnění Smlouvy a Dohod.

4.7.
Poskytovatel se zavazuje neplýtvat a ekonomicky nakládat s energiemi a ke svěřenému 
majetku přistupovat s péčí řádného hospodáře. Pokud příkon elektrických spotřebičů překročí 
stávající limit platný ke dni zahájení činnosti, je Poskytovatel povinen zajistit potřebné 
úpravy na vlastní náklad.I
4.8.
Poskytovatel na svůj náklad zajišťuje likvidaci níže uvedených druhů odpadů, které vznikají 
v souvislosti s plněním této smlouvy dle bodu 1. Poskytovatel denně odváží odpad z výdejen.I

I Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven[ 20 01 25 Jedlý olej a tuk
20 03 01 Směsný komunální odpad

4.9.
Užívání nebytových prostor sloužících podnikání a věcí movitých pronajatých 
podnikatelskému pronájmu ve vlastnictví Objednatele bude řešeno samostatnou smlouvou o 
nájmu prostor sloužících podnikání a podnikatelskému pronájmu věcí movitých, která bude 
uzavřena mezi Objednatelem a Poskytovatelem nejpozději do 30. 6. 2015

4.10.
Poskytovatel se zavazuje připravovat jídla podle receptur pro školní stravování a v souladu se 
zásadami zdravého školního stravování. Při přípravě jídelních lístků bude Poskytovatel 
přihlížet k připomínkám a doporučením Objednatele a jeho školského subjektu. Stížnosti na 
kvalitu jídel budou přednostně projednány s příslušným školským zařízením.

4.11.



[ Poskytovatel se zavazuje zajistit náhradní stravování i v případě omezení provozu kuchyně 
z důvodů výpadku dodávek vody, el. proudu, plynu, dodavatele nebo nemocnosti 
zaměstnanců v případě, že to nebude v rozporu s hygienickými podmínkami.

4.12.
Poskytovatel se zavazuje, že se hlavní jídlo nebude v průběhu 20 pracovních dní opakovat.

4.13.
Poskytovatel je povinen poskytnout stravování, a to bez ohledu na zřizovatele, všem žákům a 
zaměstnancům základní školy, mateřské školy. Dále je oprávněn poskytnout stravování 
zaměstnancům OU a strávníkům “z ulice“ do maximální povolené kapacity kuchyně.

4.14.
Poskytovatel se zavazuje uzavřít se statutárním zástupcem školského subjektu, ve kterém je 
příslušná Jídelna integrována po odsouhlasení s Objednatelem písemné Dohody, a to 
nejpozdčji 1 týden před zahájením školního roku, upravující bližší podmínky provozu 
užívaných prostor včetně určení odpovědné osoby za stravovací provoz a kontaktní osoby pro 
případ nepředvídaných okolností, dále upřesnit časové a organizační podrobnosti výdeje 
stravy s ohledem na specifické podmínky školského subjektu a zajistit v určené době ve 
školách možnost vyřizování objednávek a plateb za obědy. Jednotlivé uzavřené Dohody se 
stanou po jejich podpisu přílohami této Smlouvy.

4.15.
Objednatel se zavazuje:

■ hradit na své náklady dodané teplo, elektrickou energii, plyn a dodávky teplé a studené 
vody, přičemž Poskytovatel se zavazuje energiemi neplýtvat, předkládat pravidelně 
Objednateli přehledy spotřeby energií v souvislosti s množstvím zhotovených jídel a 
podávat zprávy o úsporných opatřeních v souvislosti s případným navýšením nákladů

■ hradit revize zařízení spojené s údržbou prostor a zařízení v jeho vlastnictví nutné pro 
realizaci činnosti dle předmětu Smlouvy dle bodu 1.1., tedy vzduchotechniky, 
hromosvodů, plynového přívodu, potrubí a spotřebičů, přívodu elektřiny a vody s tím, 
že Poskytovatel se zavazuje postupovat při své činnosti s péčí dobrého hospodáře.

4.16.
■ Objednatel bude zajišťovat a na své náklady hradit údržbu a opravy vybavení a zařízení 

Jídelny ve vlastnictví Objednatele, přičemž tento závazek se nevztahuje na opravy 
zařízení prokazatelně poškozeného Poskytovatelem a na běžnou údržbu a drobné 
opravy, které na svůj náklad nese Poskytovatel a to až do celkové výše 50.000,- Kč bez 
DPH za kalendářní rok.

4.17. Přechod práv a povinností z pracovních vztahů

Ke dni účinnosti smlouvy tj. k 1.9.2015, dochází k přechodu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů ve smyslu ust. § 338 odst. 2 a násl. zákoníku práce 
z předávajícího zaměstnavatele na Poskytovatele. Poskytovatel jakožto přejímající 
zaměstnavatel se tedy zavazuje zaměstnat všechny zaměstnance dosavadního zaměstnavatele 
jejichž uzavřený pracovní poměr s dosavadním zaměstnavatelem ZŠ Kostelec u Holešova

l
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f („školský subjekt") bude trvat k datu převzetí činnosti tj. k 31. 8. 2015. Poskytovatel se 
zavazuje splnit veškeré povinnosti příslušející mu dle ust. § 339 odst. 1, 2 zákoníku práce

4.18.
Objednatel se dále zavazuje:

■ přenechat Poskytovateli jednu telefonní linku ve školní jídelně 
dle Smlouvy; náklady spojené s provozem a užíváním telefonní linky hradí 
Poskytovatel,

■ vyhradit Poskytovateli jedno parkovací stání v areálu stravovaných škol, které bude 
využito pro zásobování a distribuci, a to pouze na dobu nezbytně nutnou,

■ informovat v dostatečném předstihu Poskytovatele o provozních, organizačních 
a dalších opatřeních, která mohou ovlivnit činnost Poskytovatele dle této smlouvy.

4.19.
Poskytovatel se v zájmu zvýšení úrovně stravovacího provozu Objednatele zavazuje, že ve 
lhůtě do 31. 8. 2015 na svůj náklad pořídí technologická zařízení
a dovybavení stravovacích provozů dle příslušné projektové dokumentace (dále jen 
„Investice"), a to ve výši pořizovací ceny Investice 890.000,- Kč (slovy: osm set devadesát 
tisíc korun) + zákonná sazba DPH Uvedená Investice zůstává po dobu trvání smluvního 
vztahu dle této Smlouvy ve vlastnictví Poskytovatele. Podmínky přechodu vlastnictví 
k Investici na Objednatele budou určeny v samostatné dohodě uzavřené smluvními stranami 
nejpozdčji do 31. 5. 2022. Poskytovatel bude uvedenou Investici odepisovat v rámci svého 
účetnictví. Doba odepisování se řídí datem uvedení Investice do provozu, přičemž Investice 
bude uvedena do provozu k 1. 9. 2015. Konkretizace Investice schválená Objednatelem je 
přílohou této Smlouvy v příloze č.l.

4.20.
Pro případ, že dojde k ukončení Smlouvy dříve než 31. 8. 2022, zavazuje se Poskytovatel 
odprodat Objednateli a Objednatel odkoupit od Poskytovatele příslušnou Investici na základě 
samostatné kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. Obč. Z, která bude uzavřena nejpozději do 
čtrnácti dnů po ukončení této Smlouvy. Předmětem kupní smlouvy bude Investice dle přílohy 
č.l této Smlouvy, a to ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni podpisu kupní smlouvy. 
Kupní cena bude stanovena ve výši 1/84 hodnoty investice krát počet měsíců zbývajících od 
data ukončení smlouvy do 31. 8. 2022 a bude vypořádána Objednatelem ve prospěch účtu 
Poskytovatele nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání kupní smlouvy na základě 
samostatného daňového dokladu - faktury vystaveného pro Objednatele Poskytovatelem. 
K přechodu vlastnictví k Investici na Objednatele dojde až dnem plné úhrady kupní ceny 
stanovené postupem shora uvedeným.
V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele 
se smluvený termín pro uzavření kupní smlouvy na předmětné investice prodlužuje 
o 2 měsíce ode dne ukončení Smlouvy.
Toto ujednání považují obě smluvní strany za ujednání o uzavření budoucí smlouvy kupní ve 
smyslu ust. § 1785 a násl. Obč. Z.
V případě, že dojde k ukončení Smlouvy uplynutím sjednané doby 7 roků, přejde vlastnické 
právo k takovéto Investici uplynutím této lhůty na Objednatele na základě samostatné kupní 
smlouvy, kde smluvní cena za celý soubor Investice bude ve výši 1.000,-- Kč + zákonná 
sazba DPH. Tato smlouva bude uzavřena ve lhůtě do 31. 5. 2022. Návrh kupní smlouvy 
předloží Poskytovatel Objednateli. Vlastnické právo k Investici přechází na Objednatele 
dnem plné úhrady výše sjednané kupní ceny. I v tomto případě toto ujednání považují obě

I
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smluvní strany za ujednání o uzavření budoucí smlouvy kupní ve smyslu ust. § 1785 a násl. 
ObčZ.

V. FINANČNÍ VZTAHY

I Poskytovatel se zavazuje při provozu dodržovat tyto maximální ceny pro strávníky:

a) Výše ceny 1 menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj, doplněk stravy) pro žáka MŠ, ZŠ

[
Menu 3-6 let + 2 x svačinka
Menu 7 let + 2 x svačinka
Menu 7-10 let
Menu 11-14 let
Menu 15 a více let
Menu zaměstnanci základních škol
Menu cizí strávníci

33.00 Kč
36.00 Kč
21.00 Kč
23.00 Kč
26.00, - Kč
52.00, - Kč 
52,00,- Kč

[

Ceny jsou včetně DPH .1
b) Smluvní cenu pro strávníky je také možné změnit po vzájemné dohodě všech stran.

I
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.
Vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy 
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Strany s ohledem 
na ujednání této Smlouvy coby smlouvy innominátní dle 1746 odst. 2 Obč. Z.I

I 6.2.
Veškeré změny této Smlouvy je možné provést pouze formou písemných dodatků, 
schválených oběma smluvními stranami a podepsaná na jedné listině..

6.3.
Jestliže bude kterékoliv ustanovení této smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
bude toto ustanovení považováno za samostatné a oddělitelné od ostatních ustanovení této 
smlouvy a nezpůsobí jejich neplatnost nebo nevymahatelnost.

6.4.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží dvě paré.

6.5.
Součástí smlouvy je příloha č. 1

6.6.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni 1.9.2015. Smlouva nabyde účinnosti a 
Poskytovatel zajistí stravování od 1.9.2015 za té podmínky, že Objednatel zajistí 
Poskytovateli nejpozději do 15. 8. 2015 předání provozuschopných prostor za úěelem 
přípravy jeho činnosti a realizace Investice dle bodu 4.19. V případě umožnění přístupu do



[ Jídelny až po tomto datu, dojde o stejný počet dnů prodlení i k posunu dne účinnosti této 
smlouvy a zahájení stravování v Jídelnč.

i 6.7.
Smluvní strany se dohodly, že předmětná provozovna bude předána Poskytovateli k užívání 
tak, aby současní provozovatelé mohli řádně dokončit svoji činnost, aby mohla být ukončena 
Investice dle bodu 4.19. a tak, aby Poskytovatel mohl zahájit svoji činnost dle této smlouvy ke 
dni 1. 9. 2015.I

[ 6.8.
Smluvní strany prohlašují, že se zněním této smlouvy se podrobně seznámily, že tato smlouva 
je projevem jejich pravé a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany 
prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy se žádné osobě nedostalo a nedostane 
jakéhokoli jiného plnění než jen plnění stanoveného touto smlouvou a že cenové ani jiné 
podmínky touto smlouvou určené s tímto nejsou a nebudou v rozporu.

[

6.9.
Tato smlouva podléhá ve smyslu ust. § 41 odst. 2 schválení rady obce. Rada Obce Kostelec u 
Holešova tuto smlouvu schválila dne 24. 6. 2015.

I V Praze dneV Kostelci u Holešova dne 25. 6. 2015

Poskytovatel:
Ing. Miroslav Sole, 
jednatel S'

Objednatel:
Ing. Petr Hlobil 
starosta

EUREST, spoi. sr.o.
Jankovcova 1603/47a 

170 00 Praha 7 
1Č: 00642215

SCOLAREST zařízeni Školního 
stravováni spol. s no. 
Jankovcova 1603/47a 

170 00 Praha 7 
IČ: 25607341
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NABÍDKA

PRO:
ZŠ Kostelec u Holešova 
Kostelec u Holešova 191 
768 43 Kostelec u Holešova

N15-0324
20.4.2015

ČÍSLO:
DATUM:

Libor HalasVYŘIZUJE:
TEL:
E-MAIL:

tel.: x
l.halas @ gastromach.cz

dovybavení provozu - verze 3
POZ. NÁZEV A POPIS MNOŽSTVÍ CENA/MJ DPH 

BEZ DPH
CELKEM Kč 

BEZ DPH

20 240,00 Kč 21% 20 240,00 Kčvozík výdejní ohřevný GN3/1 s dělenými 
lázněmi, otevřený, police, 2,1 kW,
29950

1 ks001

001

1 ks 175 392,00 Kč 21% 175 392,00 Kčkonvektomat elektrický vstřikový, Lainox 
Sapiens 10x1/1 GN, SAEV101, příkon 16 kW

002

32411
002

I podstavec pod konvektomat 10 x GN1/1, vsuvy 
pro GN, výška 696mm, trny pro fixaci KV

6 120,00 Kč1 ks 6 120,00 Kč 21%003

23419[ 003

čidlo teplotní jehla vpichová konvektomat 
Lainox SAEV071

3 906,00 KčI ks 3 906,00 Kč 21%004

31704
004

zásobník na talíře s ohřevem, dvoutubusový, 2x 
50 talířů 29cm, pojízdný 700 W,

15 500,00 Kč 21% 15 500,00 Kč1 ks005

30170
005

[ šokér chladící 5x1/1 GN 65 mm, 10 kg, +90°až 
+3°C, 0,8 kW, Lainox RDR 050 E, bez horní 
prac.desky

1 ks 55 990,00 Kč 21 % 55 990,00 Kč006

21565[ 006

sedací nábytek (stoly, židle) 1 ks 80 000,00 Kč 21 % 80 000,00 Kč007
007

I myčka nádobí průchozí, 1 plášťová kapota, koš 
500x500, DIHR HT11

1 ks 90 000,00 Kč 21 % 90 000,00 Kč008

29429

I 008

sporák elektrický, 4x plotna kulatá, otevřený 
podstavec s policí, 14kW, Redfox PC-90/80E

1 ks 41 990,00 Kč 21% 41 990,00 Kč009

[ 32172
009

l stůl k mycím strojům pravý vstupní, 1200mm, 
rozměr dřezu 450x450 hl.250mm

1 ks 10 557,00 Kč 21% 10 557,00 Kč010

[ 29585
010

stůl k mycím strojům, levý, výstupní, 
samostatně stojící, 1200mm, závěs do myčky, 
police, ZL
31527

1 ks 9 783,00 Kč 21% 9 783,00 Kč011



39 906,00 Kčvozík na tácy (použité nádobí"), 9x zásuvk 2x GN 
1/1, rozteč mezi zásuvy 250mm, boční 

opláštění, ohnuté profily

13 302,00 Kč 21%3 ks

32201
012

výdej - interiérová část 69 000,00 Kč69 000,00 Kč 21%1
013

výdej - technologická část 61 000,00 Kč 21% 61 000,00 Kč1
014

pokladní systém + PC 1 98 350,00 Kč 21% 98 350,00 Kč
015

Univerzální robot ALBA RE25 repas 40 000,00 Kč 21% 40 000,00 Kč1 ks
016

montáž na připravené přípoje 1 ks 8 000,00 Kč 21% 8 000,00 Kč
017

Mlýnek na maso repas 1 ks 10 000,00 Kč 21% 10 000,00 Kč
018

změkčovač vody 1 6 000,00 Kč 21% 6 000,00 Kč
019

oprava trouby (termostaty) 14 000,00 Kč 21% 14 000,00 KčI
020

Rezerva 1 34 266,00 Kč 21% 34 266,00 Kč
021

CELKEM BEZ DPH: 
CELKEM DPH 21% 
CELKEM VČETNĚ DPH:

890 000,00 Kč 
186 900,00 Kč 

1 076 900,00 Kč


