ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
1) Identifikace zadavatele
-

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Web:

Warewa s.r.o.
Orlovská 361/44, Hrušov, 711 00 Ostrava
28 97 87 90
www.warewa.cz

-

KONTAKTNÍ OSOBA
Jméno, funkce
E-mail:
Telefon:

Eliška Wagnerová, jednatelka firmy
warewa@seznam.cz
+420 724 009 989

2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele
Název zakázky:

DODÁVKA VYBAVENÍ NOVÉ PROVOZOVNY
V RÁMCI PROJEKTU SLADKÉ SRDCE OSTRAVY
Předmět zakázky je rozdělen na čtyři dílčí části plnění, část A), část B), část C) a část D).
Zadavatel připouští možnost dílčího plnění zakázky. Každý uchazeč má možnost podat
nabídku na jednu, dvě, tři nebo všechny čtyři dílčí části plnění. Každá část plnění bude
hodnocena samostatně.

A) GASTRO ZAŘÍZENÍ
1. Obslužná chladící vitrína ............................................................................................ 2 ks
2. Obslužná chladící vitrína ............................................................................................ 1 ks
3. Výrobník ledu ............................................................................................................ 1 ks
4. Mikrovlnná trouba ..................................................................................................... 1 ks
5. Lis na citrusy .............................................................................................................. 1 ks
6. Nerezová police ......................................................................................................... 1 ks
7. Mrazící skříň .............................................................................................................. 1 ks
8. Chladící skříň .............................................................................................................. 2 ks
9. Nerezový pracovní stůl .............................................................................................. 1 ks
10. Nerezový pracovní stůl .............................................................................................. 1 ks
11. Baterie stolní ............................................................................................................. 3 ks
12. Myčka na nádobí ....................................................................................................... 2 ks
13. Horkovzdušná pec ..................................................................................................... 1 ks
14. Udržovací skříň ........................................................................................................... 1 ks

Popis požadovaných technických parametrů poptávaného zařízení – viz příloha č. 2.
Součástí dodávky bude:
-

doprava zařízení do místa plnění, plná instalace zařízení a zaškolení obsluhy
prohlášení o shodě podle aktuálně platných norem EU
záruka na zařízení v trvání minimálně 24 měsíců, příp. nabídněte delší

Způsob úhrady kupní ceny: úhrada při dodání zařízení ve výši max. 10 % z celkové ceny,
doplatek po dodání zařízení se splatností faktury min. 60 dní.

B) POKLADNÍ SYSTÉM
1. Pokladna, vč. SW ....................................................................................................... 1 ks
2. Mobilní terminál vč. SW ............................................................................................. 3 ks
Popis požadovaných technických parametrů poptávaného zařízení – viz příloha č. 3.
Součástí dodávky bude:
-

doprava zařízení do místa plnění, plná instalace zařízení a zaškolení obsluhy
prohlášení o shodě podle aktuálně platných norem EU
záruka na zařízení v trvání minimálně 24 měsíců, příp. nabídněte delší

Způsob úhrady kupní ceny: úhrada při dodání zařízení ve výši max. 10 % z celkové ceny,
doplatek po dodání zařízení se splatností faktury min. 60 dní.

C) STOLAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ VYBAVENÍ PROVOZOVNY
1. a) polstrovaná lavice čtyřmístná ................................................................................ 1 ks
b) polstrovaná lavice třímístná ................................................................................... 4 ks
c) polstrovaná lavice dvoumístná............................................................................... 2 ks
2. stoly k lavicím – 3 -místa ............................................................................................ 4 ks
3. křesla ........................................................................................................................ 21 ks
4. Stoly ke křeslům ......................................................................................................... 7 ks
5. Židle .......................................................................................................................... 17 ks
6. Stoly k židlím............................................................................................................... 7 ks
7. Vysoké židle ................................................................................................................ 6 ks
8. Stoly k židlím vysokým ................................................................................................ 2 ks
9. Židle ............................................................................................................................ 4 ks
10. Skříňky s dvířky - 2x zásuvka,2x dveře (příruční na ubrousky, příbory…) .................. 2 ks
11. Pult ............................................................................................................................. 1 ks
12. Zadní pult lomený, otevřené police ....................................................................... 1 sada
13. a) Police nad pultem,.............................................................................................. 1 sada
b) osvětlení k policím ............................................................................................. 1 sada
14. Dveře na WC š.100/1970 mm + madlo (vozíčkáři) ..................................................... 1 ks
Warewa s.r.o.
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15. Dekorační stolek I. (u lavic) ........................................................................................ 1 ks
16. Dekorační stolek II. (u lavic) ....................................................................................... 1 ks
17. Dekorační stolek III. (u lavic) ...................................................................................... 1 ks
18. Zástěna – ve tvaru kříže.............................................................................................. 1 ks
Popis požadovaných technických parametrů poptávaného zařízení – viz příloha č. 4.
Součástí dodávky bude:
-

doprava zařízení do místa plnění a plná montáž zařízení v místě instalace
záruka na vybavení v trvání minimálně 24 měsíců, příp. nabídněte delší

Způsob úhrady kupní ceny: úhrada při dodání zařízení ve výši max. 10 % z celkové ceny,
doplatek po dodání zařízení se splatností faktury min. 60 dní.

D) VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
-

Osoušeč rukou s HEPA filtrem .................................................................................... 3 ks

Popis požadovaných technických parametrů poptávaného zařízení – viz příloha č. 5.
Součástí dodávky bude:
-

doprava zařízení do místa plnění a plná instalace zařízení
záruka na vybavení v trvání minimálně 24 měsíců, příp. nabídněte delší

Způsob úhrady kupní ceny: úhrada při dodání zařízení ve výši max. 10 % z celkové ceny,
doplatek po dodání zařízení se splatností faktury min. 60 dní.

3) Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota dílčích částí plnění zakázky činí:
a)
b)
c)
d)

Gastro zařízení
Pokladní systém
Stolařské a truhlářské vybavení provozovny
Vybavení sociálního zařízení

565 300 Kč
64 400 Kč
703 300 Kč
75 000 Kč

Celková předpokládaná hodnota zakázky je zadavatelem stanovena na 1 408 000 Kč, slovy
Jedenmiliončtyřistaosmtisíc Kč, bez DPH.
Dodavatel odpovídá za to, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke
kompletní instalaci zařízení, včetně dopravy a uvedení do provozu a proškolení obsluhy.
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4) Místo plnění zakázky
Místem plnění zakázky je adresa Puchmajerova 208/1, Ostrava - Moravská Ostrava.
5) Předpokládaný termín zahájení plnění / realizace
Dodavatel je povinen plnit nejpozději do 90 dnů po uzavření smlouvy, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
6) Prokázání kvalifikačních předpokladů
-

Základní předpoklady
Nabídku může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Právnická nebo fyzická
osoba nemůže zakázku získat pokud:
a) je v konkurzu nebo likvidaci, přistoupila k vyrovnání s věřiteli, pozastavila
obchodní činnost, je účastníkem soudního nebo jiného řízení ve výše
uvedených záležitostech nebo je v jakékoli analogické situaci vyplývající ze
stejného postupu stanoveného v národní legislativě nebo předpisech;
b) byla pravomocně odsouzena za porušení zákona v souvislosti se svou
podnikatelskou činností;
c) dopustila se vážného profesionálního provinění, které může zadavatel jakkoli
prokázat;
d) nesplnila finanční závazky vztahující se k platbě sociálního pojištění nebo daní,
vzniklé na základě zákonů země, v níž provozuje obchodní činnost, nebo zákonů
země zadavatele, případně země, v níž bude realizována smlouva;
e) byla pravomocně odsouzena za podvody, korupci, členství ve zločinecké
organizaci nebo jinou nelegální činnost, která poškozuje obchodní zájmy
Evropských společenství;
f) závažným způsobem porušila smlouvu nebo nedodržela smluvní ustanovení
v rámci jiného řízení o zadávání zakázky nebo přidělení grantu financovaného
z rozpočtů Společenství.
g) je uvedena v Rejstříku se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 120a odst.
3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách).
Zájemci a uchazeči o zakázku mohou splnění podmínek prokázat čestným
prohlášením dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

-

Profesní předpoklady
Profesní předpoklady prokáže dodavatel předložením kopie výpisu z obchodního,
případně živnostenského rejstříku.
Uchazeč dále předloží čestné prohlášení o jeho ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku. Také splnění této podmínky lze prokázat čestným
prohlášením dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

Warewa s.r.o.
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7) Obsah nabídky

-

Nabídka musí obsahovat:
prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů - viz příloha č. 1
identifikaci nabízených zařízení či vybavení – viz část 2) zadávací dokumentace
předpokládaný harmonogram dodávky – viz část 5) zadávací dokumentace
cenu zakázky - viz část 9) zadávací dokumentace
kontaktní osobu ve věci zakázky, e-mailovou adresu a telefon
návrh textu kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo*)

*) ve smlouvě musí být uvedeno, že dodavatel (příp. prodávající, zhotovitel atp.) „se
zavazuje uchovávat doklady o realizaci po dobu 10 let od ukončení zakázky a po celou
tuto dobu se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož
je zakázka hrazena, provést kontrolou dokladů souvisejících s plněním zakázky.“
8) Způsob zpracování nabídky
-

Nabídka musí být podána v českém jazyce, včetně označení
Nabídka bude předána v listinné nebo elektronické podobě

9) Způsob zpracování nabídkové ceny
-

Bude akceptována cena v CZK.

-

Cenová nabídka bude obsahovat cenu nabízeného dílčího plnění zakázky, případně
i celkovou cenu, bude-li uchazeč nabízet více dílčích plnění. Nabídková cena MUSÍ BÝT
ČLENĚNA NA POLOŽKOVÉ CENY dílčího plnění dle této zadávací dokumentace. Celková
nabídková cena bude uvedena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH.

-

Cena každého z nabízených dílčích plnění bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné
k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně dopravy, instalace
a včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena
je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

10) Hodnocení uchazečů
Každá dílčí část plnění bude hodnocena zvlášť jako samostatná zakázka:
Kritérium:
Nabídková cena

váha kritéria:
100 %

Metodika hodnocení ekonomického kritéria je následující: Pro hodnocení nabídek
použije hodnotitel bodovací stupnici v rozsahu celkem 1 až 100 bodů. Hodnocena bude
cena bez DPH, a to dle následujícího vzorce: 100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená
nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem. Na základě získaného počtu bodů se
stanoví pořadí nabídek. Vítězná nabídka bude ta, která získá nejvyšší počet celkových
bodů.
Warewa s.r.o.
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11) Lhůta a místo pro předkládání nabídky
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem vyhlášení tohoto výběrového
řízení a končí dnem 28. 10. 2014, ve 14:00 hodin.
Uchazeči o dodávku mohou nabídky zaslat:
-

doporučeně poštou nebo osobně doručit na adresu: Warewa s.r.o., Orlovská 361/44,
Hrušov, 711 00 Ostrava. Obálku prosím označte heslem „NEOTVÍRAT“ a opatřete
názvem a sídlem uchazeče, který nabídku předkládá. Při zaslání poštou či kurýrem je
rozhodné datum dodání zásilky na kontaktní adresu zadavatele.
nebo

-

elektronicky do e-mailové schránky warewa@seznam.cz. Při zaslání elektronickou
poštou je rozhodné datum přijetí zprávy. Zadavatel upozorňuje, že bude automaticky
potvrzovat přijetí nabídek, které obdrží v termínu soutěžní lhůty. Proto, v případě, že
uchazeč toto potvrzení přijetí zprávy s nabídkou bezprostředně po zaslání této zprávy
neobdrží, doporučujeme ověřit si přijetí zprávy telefonicky u Kontaktní osoby, aby bylo
vyloučeno technické selhání elektrické pošty.

12) Obchodní podmínky
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly – viz podmínka obsahu smlouvy
v části 7).
13) Náklady účasti
Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel není odpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou
uchazeči v souvislosti se zadávacím řízení vzniknout.
14) Ostatní podmínky
Zadavatel si dovoluje upozornit, že nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující
plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo:
- výběrové řízení zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky.
- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace
deklarované uchazečem
Warewa s.r.o.
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- nevracet zájemcům podané nabídky
- vybrat jen dílčí část nabízeného plnění
- změnit nebo upřesnit podmínky zadání; V případě, že se během lhůty k podání nabídek
změní podmínky zadávací dokumentace, zadavatel sdělí tuto změnu všem osloveným
dodavatelům a zveřejní změnu na webových stránkách zadavatele: www.warewa.cz
- neposkytnout náhradu nákladů, které zájemce vynaloží na účast ve výběrovém řízení
Zakázka je spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci podprogramu
Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje,
Č.j.: MMR–18091/2014-52, identifikační číslo EDS 117D816001028.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení je veřejnou zakázkou malého rozsahu.
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ani o veřejnou obchodní soutěž nebo veřejný příslib.

V Ostravě dne 18. 7. 2014
Eliška Wagnerová
jednatelka
Warewa s.r.o.

Warewa s.r.o.
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Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Firma: .....................................................................................................................................
Sídlo: ......................................................................................................................................
IČ: ............................................................................................................................................
zastoupená: ...........................................................................................................................
Výše uvedený subjekt (dále jen firma) je uchazečem o zakázku s názvem:
DODÁVKA VYBAVENÍ NOVÉ PROVOZOVNY
V RÁMCI PROJEKTU SLADKÉ SRDCE OSTRAVY
a tímto čestně prohlašuje, že firma:
a) není v konkurzu nebo likvidaci, nepřistoupila k vyrovnání s věřiteli, nepozastavila
obchodní činnost, není účastníkem soudního nebo jiného řízení ve výše uvedených
záležitostech, ani není v jakékoli analogické situaci vyplývající ze stejného postupu
stanoveného v národní legislativě nebo předpisech;
b) nebyla pravomocně odsouzena za porušení zákona v souvislosti se svou
podnikatelskou činností;
c) nedopustila se vážného profesionálního provinění, které by mohl zadavatel jakkoli
prokázat;
d) plnila a plní finanční závazky vztahující se k platbě sociálního pojištění nebo daní,
vzniklé na základě zákonů země, v níž provozuje obchodní činnost, nebo zákonů země
zadavatele, případně země, v níž bude realizována smlouva;
e) nebyla pravomocně odsouzena za podvody, korupci, členství ve zločinecké organizaci
nebo jinou nelegální činnost, která poškozuje obchodní zájmy Evropských
společenství;
f) neporušila závažným způsobem smlouvu a dodržuje smluvní ustanovení v rámci
jiného řízení o zadávání zakázky nebo přidělení grantu financovaného z rozpočtů
Společenství;
g) není uvedena v Rejstříku se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 120a odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách).
h) je ekonomicky a finančně způsobilá splnit výše uvedenou veřejnou zakázku.
V…………………. dne ……………………...

………………………………………………
Jméno a příjmení1
1
2

Statutárních zástupců žadatele
Je-li povinnost používat

………………………………………………...
podpis a razítko2

Příloha č. 2

Popis požadovaných technických parametrů dílčího plnění zakázky
A) GASTRO ZAŘÍZENÍ
Všechno nabízené zařízení bude v profesionální kvalitě, tj. vhodné do provozu v cukrárně,
nikoliv pouze pro domácí použití.
1) Obslužná chladící vitrína 2 ks
Rozměr 1200 x 800 x 1360 mm, tvar hranatý, ne oblé sklo, 3 skleněné police
s osvětlením
vestavěný agregát R404, digitální termostat, automatické odtávaní
čelní a boční sklo dvojité, skleněná posuvná dvířka, provedení nerez a ořech
2) Obslužná chladící vitrína 1 ks
Rozměr 600 x 800 x 1360 mm, tvar hranatý, ne oblé sklo, 3 skleněné police
s osvětlením
vestavěný agregát R404, digitální termostat, automatické odtávaní
čelní a boční sklo dvojité, skleněná posuvná dvířka, provedení nerez a ořech
3) Výrobník ledu 1 ks
Rozměr 390 x 520 x 710mm, výrobník ledu s vodním chlazením, vestavěný, led
vyráběný nástřikem do formových kalíšků kovovými tryskami, výroba ledu min.
29 kg/24 hod., zásobník na 9 kg, provedení nerez.
4) Mikrovlná trouba 1 ks
Celonerezová profi mikrovlnná trouba, obsah min. 32 l, výkon min. 1000 W, rozměr
550 x 530 x 340mm
5) Lis na citrusy 1 ks
Elektrický, pro lisování půlených citrusových plodů, asynchronní motor, odnímatelná
filtrační nádoba z nerezové oceli s plastovým sítkem na pecky větší kusy, příkon
230V/ min 0,25 kW
6) Nerezová police 1 ks
Celonerezová, nástěnná dvoupatrová, úkos na L straně,
rozměr 1700 x 300 x 2060 mm
7) Mrazící skříň 1 ks
min. 547 l, nerezové opláštění, plné dveře, termostat, digitální ukazatel teploty,
5 nastavitelných polic, rozsah teplot -14 °C až – 28 °C, rozměr 750 x 750 x 2064 mm,
příkon 230V/ min. 0,15 kW
8) Chladící skříň 2 ks
660 l, nerezové opláštění, plné dveře, termostat, digitální ukazatel teploty,
6 roštových nastavitelných polic, rozsah teplot +1 °C až +15 °C, rozměr
750 x 750 x 2064 mm, příkon 230V/ min 0,15 kW

Warewa s.r.o.
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9) Nerezový pracovní stůl 1 ks
Celonerezový pracovní stůl s policemi, rozměr 1000 x 700 x 900 mm, do zátěžového
gastro provozu
10) Nerezový pracovní stůl 1 ks,
Celonerezový pracovní stůl s vevařeným lisovaným dřezem 400 x 500 mm, prolis
v horní desce stolu, prostor pro myčky, rozměr 1500 x 700 x 900 mm
11) Baterie stolní 3 ks
Profi, s pákovým ovládáním a otočným ramínkem, robustní v nerezovém provedení
12) Myčka na nádobí 2 ks
Jednoplášťová myčka nádobí, celonerezové provedení horní a spodní mycí
a oplachová ramena, kontrolky chodu vyhřátí, koše 500 x 500 mm rovné, košíčky na
příbory, 3 min. mycí cyklus, odpadové čerpadlo, filtr nad mycí vanou a filtr nad mycím
čerpadlem, příkon 230 V/ min 6,5 kW
13) Horkovzdušná pec 1 ks
Elektrická horkovzdušná pec na 5GN 1/1 – 5x pekařský plech 600 x 400 mm, rozteč
zásuvů 75 mm, v celonerezovém provedení, varný prostor se zaoblenými rohy,
lisované dno, digitální ovládací panel s pamětí na min 20 programů alespoň
ve 3 krocích, předehřev, řízení vlhkostí, pevné napojení na vodu, možnost přivlhčení,
reverzní ventilátory, vnitřní osvětlení, dvířka s dvojitým sklem,
rozměry 780 x 730 x 660 mm, 400 V / 6,3 kW
14) Udržovací skříň 1 ks
Udržovací skříň + nízkoteplotní pečení na 3 GN 1/1 hl.70, šetrné dohotovení pokrmů,
elektronická kontrola teploty jádra potraviny, času, odvlhčení komory, statický
kruhový systém topení, celonerezové provedení se zaoblenými rohy, regulace teploty
+30 °C až +120 °C,
rozměry 450 x 630 x 410 mm, 230 V / 700 W

Warewa s.r.o.
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Příloha č. 3

Popis požadovaných technických parametrů dílčího plnění zakázky
B) POKLADNÍ SYSTÉM
1) Pokladna, vč. SW 1 ks
Hardware:
barevný dotykový LCD displej 15 ″ nebo větší
termální tiskárna, šířka účtenky 80mm a více
pokladní zásuvka
zákaznický displej
pokladní software
operační systém Windows XP Home CZ, Windows 7, příp. Windows 8
napájení 230 V / 50 Hz
4x USB 2.0 (nebo více)
čtečka karet / SD, MMC, M.Stick
Software:
ochrana vstupu pomocí hesla
možnost tvorby a dělení skladů
přehledná evidence výrobků a služeb
podpora čárového kódu
rozlišení DPH při rozvozu
tvorba a evidence výrobních procedur nápojů a jídel
příjmové a výdajové doklady - faktury, hotově,
převodky, výdejky
fakturace, nabídky, zálohové doklady
tisk denního menu, export na web provozovny
uzávěrky za libovolné období
inventury
statistiky prodeje
evidence docházky zaměstnanců
rozdělení a slučování účtenek
více otevřených účtenek
tvorba účtenek – vlastní logo
zpětný tisk inventury, statistik, uzávěrek
volba zálohy – možnost odečtení při doplacení celé částky
možnost zákaznické či zaměstnanecké slevy
zpětný tisk účtenek
oprava účtenky
možnost storno účtenky
možnost mapy provozu – umístění stolů
záloha poklady
servisní podpora společnosti

2) Mobilní terminál vč. SW 3 ks
-

pokladní software slučitelný s pokladním systémem
okamžité zpracování objednávek
dělení a slučování účtů
stejné funkce jako modul pokladní terminál mimo uzávěrek

Warewa s.r.o.
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Příloha č. 4

Popis požadovaných technických parametrů dílčího plnění zakázky
C) STOLAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ VYBAVENÍ PROVOZOVNY
č.
1.a)
1.b)
1.c)
2.
3.

popis
počet jednotka MATERIÁL
polstrované lavice – 4 DTDL ořech + čalounění s
1
ks
místná
nešpinivou úpravou,
polstrované lavice – 3DTDL ořech + čalounění s
4
ks
místná
nešpinivou úpravou,
polstrované lavice – 2DTDL ořech + čalounění s
2
ks
místná
nešpinivou úpravou,
stoly k lavicím – 3 4
ks
DTDL ořech + kovové podnože
místa
dřevo + moření ořech,
křesla
21
ks
čalounění s nešpinivou úpravou

přibližné rozměry
délka na 4 místa, stand. hloubka
sedu, výška 1000 mm
délka na 3 místa, stand. hloubka
sedu, výška 1000 mm
délka na 2 místa, stand. hloubka
sedu, výška 1000 mm
délka na 3 místa, výška k lavicím
v 790 x š 430 x h 470 mm, výška
sedáku 420mm
800 x 800, výška 750 mm (výška
možno upravit dle židlí)
v 830 x š 500 x h 440 mm,výška
sedáku 460mm
800 x 800, výška 750 mm (výška
možno upravit dle židlí)
v 1060 x š 450 x h 410 mm, výška
sedáku 760 mm
v 1060 x 760 mm
v 820 x š 480 x h 440 mm, výška
sedáku 440mm

4.

Stoly ke křeslům

7

ks

DTDL ořech + kovová podnož

5.

Židle

17

ks

dřevo + moření ořech,
čalounění s nešpinivou úpravou

6.

Stoly k židlím

7

ks

DTDL ořech + kovová podnož

7.

Vysoké židle

6

ks

8.

Stoly k židlím vysokým

2

ks

9.

Židle Sedam

4

ks

10.

Skříňky s dvířky - 2x
zásuvka,2x dveře
(příruční na ubrousky,
příbory, …)

2

ks

DTDL ořech, vrchní deska
posforming

11.

Pult

1

ks

DTDL ořech, vrchní deska
posforming

12.

Zadní pult lomený,
otevřené police

1

sada

DTDL ořech, vrchní deska
posforming

13.a)

Police nad pultem,

1

sada

DTDL ořech

13.b)

+ osvětlení k policím
Dveře na WC
š.100/1970 + madlo
(vozíčkáři)
Dekorační stolek I.
(u lavic)
Dekorační stolek II.
(u lavic)
Dekorační stolek III.
(u lavic)
Zástěna – ve tvaru
kříže **)

1

sada

1

ks

DTDL ořech, madlo chrom

1000 /1970 mm

1

ks

DTDL ořech

1000 mm x 1000 mm, v – 1000 mm

1

ks

DTDL ořech

800 mm x 800 mm, v – 1000 mm

1

ks

DTDL ořech

800 mm x 1200 mm, v – 1000 mm

1

ks

DTDL ořech

kříž 1800 mm x 1800 mm, v – 1150
mm, šíře ramen 200 mm

14.
15.
16.
17.
18.

dřevo + moření ořech,
čalounění s nešpinivou úpravou
DTDL ořech + kovová podnož
dřevo + moření ořech,
čalounění s nešpinivou úpravou

100 x 600, v 900 mm
1200 x 600, v 800 mm (rozměry
nutno upravit dle navazujících
chladících vitrín)
délka 1800 + 800 mm, hl -600 mm,
v- 800 mm
výška cca.1200 mm, hl.300 mm, d800 mm

*) čelní strana prosklená, šikmé strany navazující na chladicí vitríny
**) jednoduchý kříž z lamina, nahoře korýtko - místo pro dekorace (kamínky apod.)

Příloha č. 5

Popis požadovaných technických parametrů dílčího plnění zakázky
D) VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
1) Osoušeč rukou s HEPA filtrem - 3 ks
-

Vysuší ruce do 10 sekund
oboustranné tryskové vysoušen
Bezdotykový systém
HEPA filtr s UV sterilizací
Součástí bude montážní panel pro nástěnnou instalaci
ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana před zkratem
ABS polykarbonát
Napětí 230 V
Výkon min. 1100 W
Příkon v pohotovostním režimu max. 1 W

DODATEK Č. 1
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
2) Identifikace zadavatele
-

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Web:

Warewa s.r.o.
Orlovská 361/44, Hrušov, 711 00 Ostrava
28 97 87 90
www.warewa.cz

3) Zakázka
DODÁVKA VYBAVENÍ NOVÉ PROVOZOVNY V RÁMCI PROJEKTU SLADKÉ SRDCE OSTRAVY
4) Předmět dodatku
a) Oprava chyby v datu vyhotovení Zadávací dokumentace:
Vyhotoveno v Ostravě dne 18. 10. 2014
b) Změna Přílohy č. 3, Popis požadovaných technických parametrů dílčího plnění
zakázky B) Pokladní systém, část 1) Pokladna, vč. SW, 1 ks, odstavec Hardware:
Odstraňuje se poslední podmínka:
čtečka karet / SD, MMC, M.Stick
Nové plné znění odstavce:
Hardware:
barevný dotykový LCD displej 15 ″ nebo větší
termální tiskárna, šířka účtenky 80mm a více
pokladní zásuvka
zákaznický displej
pokladní software
operační systém Windows XP Home CZ, Windows 7, příp. Windows 8
napájení 230 V / 50 Hz
4x USB 2.0 (nebo více)

V Ostravě dne 21. 10. 2014
Eliška Wagnerová
jednatelka
Warewa s.r.o.

