Krajský úřad Pardubickéhokraje

Smlouva č. OSV/18/25459

"DSS SIatiňany - dodávka technologického vybavení
prádelny"
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní stran

1. Objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125

53211 Pardubice
IC: 708 92 822

DIČ:CZ70892822

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem
Bankovní spojení:

2. Dodavatel:

Alliance Laundry CE s. r. o.
Místecká1116
742 58 Příbor

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.
C 54389

100:29451 914
DIČ:CZ 29451914
Zastoupen:

Osoby oprávněnéjednat ve věcechtechnických, k podpisu protokolu o předání
Bankovní spojení:
č. účtu:

uzavírají tuto smlouvu (dále jen "smlouva"), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli
Předmět smlouvy specifikovaný v článku l. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu

podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
Preambule

Tato smlouva je_ uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky,
systémové číslo P18V00000304 s názvem DSS Slatiňany - dodávka technologického
vybaveni prádelny zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen "zákon"), a to v souladu s jeho § 31 .
Článekl.
Předmět smlou

1
2.

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž včetně demontáže stávajícího zařízení pro nově

rekonstruovaný provoz prádelny v Domově sociálních služeb Slatiňany..

Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle specifikace předmětu veřejné zakázky, která

byla součástí zadávací dokumentace ze dne 22. 10. 2018, čj. Kru 69674/2018 a dle
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen "zboží").
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3. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům
stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb.

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými
českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce. Dodavatel do 14 dní od podpisu smlouvy
předloží doklady prokazující shodu výrobků vydané příslušným orgánem např. dle zákona č.

22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednáse například o CE prohlášení.
4

Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit
a) dopravu zboží na místo určení - Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795,
538 21 Slatiňany, jeho vybalení a kontrolu,

b) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbězboží (manuálů) v českém jazyce,
a to 2x v listinné podobě,
c) instalaci a montáž zboží,

d) demontáž veškerého stávajícího zařízení připojeného na vodu, plyn, elektrický
proud, odvoz a likvidace dále nepoužitého zařízení, zařízení (souhrn dále
nepoužitéhozařízení vymezí objednatel),
e) instalaci a montáž stávajícího zařízení, které bude dále využíváno
f) prokazatelné proškolení obsluhy,
g) asistenci při plném provozu prádelny min. 2 dny,

h) kompletní dokladovou část 2x v listinné podobě (revize, zaškolení, zprovoznění
apoď),
i) protokolární předání zboží objednateli,

j) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné
zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění a
k) odstraňování vad díla po záruční dobu.

ČlánekU.
Cena

1. Cena kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy,
činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH

DPH 21%
cena celkem včetně DPH

1 638 935, -

Kč

344176,35Kč
1 983 111 ,35 Kč.

Položkové rozdělení ceny je uvedeno v příloze č. 2 smlouvy.

2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré
náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s plněním popsaným v či. l. této smlouvy včetně
instalace a montáže a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, dopravu,
montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační,

kunzový) po celou dobu realizace dodávky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se
změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3.

Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1 . tohoto článku na
základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a
způsobem uvedeným v ustanovení l. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).

Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení daňovéhodokladu/faktury objednateli.
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Článeklil.
Termín

Inění místo

Inění

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení
personálu do 30. 9. 2019, s tím, že připravenost stavby pro realizaci předmětu smlouvy bude
zajištěna nejpozději do 31. 8. 2019. Po spuštění prádelny do plného provozu bude po dobu
dvou dní probíhat ze strany dodavatele asistence jednoho servisního technika po celou
pracovní dobu v prádelně. Po provedení této asistence bude předmět smlouvy považován za
dokončený.

2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín dodávky,
montáže a instalace předmětu této smlouvy
odmítnout dodání předmětu této smlouvy
nebudou dokončeny současně probíhající
o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín

na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo
na místo plnění v dohodnutý termín, pokud
stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze
dodání předmětu této smlouvy s tím, že toto

prodloužení nezpůsobí prodlení dodavatele.

3. Dodavatel je povinen před započetím plnění smlouvy předložit objednateli platný dokument
o absolvování technického tréninku nebo zaškolení u technologie (položky 24, 40, 49, 51 a
60 položkového rozpočtu) vydaného výrobcem nebo společností zastupující výrobce v ČR
nebo zemi sídla dodavatele.

4.

Místem plnění předmětu smlouvy:

Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany
5. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně

po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
a asistence za plného provozu.

6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami
nebude považovánoza řádné.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele okamžikem uhrazení konečné ceny
dodávky. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí
škody na zboží.

ČlánekIV.
Součásti smlou

1

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními
výše uvedených příloh.

ČlánekV.
Závěrečnáustanovení

1

Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu
smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.

2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnostidnemjejího uveřejnění v registru smluv.
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3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle
Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci
o uveřejnění.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník v platném znění

6. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem
obecnými soudy.

7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz
čehož připojují níže své podpisy.

8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě
rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
9. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatku, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu
druhé smluvní straně.

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a dodavatel 1 vyhotovení.

11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 17. 12. 2018 usnesením č.
R/1621/18.

V Pardubicích dne:

3 o -01- im

V Příbore dne: 21. 1. 2019

Za objednatele:

Za dodavatele:

Pardubický kraj

JUDr. Martin Netoli
hejtman Par

',

nce Laundry CE s. r. o.

t>^,

ického krajes

italeiojscn^stt.

Mř
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Příloha č. 1 Smlouvy č. OSV/18/25459
Obchodní podmínky
Ustanovení l.
Platební a fakturační odmínk

1

Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.

2. Faktura bude adresována:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy
a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá

náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením
faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel
povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet

ode dne doručení objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4 Úhradou se rozumí odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.
Záruk

Ustanovení II.
od ovědnost za vad

1 Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.

2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob.
Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovouzpůsobilost.
3. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání
a převzetí zařízení a vybavení oběma smluvními stranami

4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem

oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady
bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude
odstraněnanejpozději do 5 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli. Pokud to charakter
zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být
užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.

9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí v ostatním občanský zákoník.
Ustanovení lil.
Za"ištění Inění ovinností

1 V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1
% z celkové ceny plnění za každýden prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve
výši 0, 01 % z dlužnéčástkyza každýden prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení
vyúčtování smluvní pokuty.

4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.
Ustanovení IV.

Předání

1

ředmětu smlouv

řechod vlastnictví

Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 4. článku lil.
smlouvy.

2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně
po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a
asistence při plném provozu. Vlastnicképrávo na objednatele přechází okamžikem uhrazení
konečné ceny dodávky.
Ustanovení V.

Závěrečnáu"ednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou
číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky
budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené
dnem doručení doporučenéhodopisu druhésmluvní straně.

2. Oprávněné osoby uvedené v identifikačních údajích smluvních stran jsou oprávněny jednat
každá samostatně.

3. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v či. lil. smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 650 000, - Kč.
Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení
pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za
podstatné porušení smlouvy
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DSSSLATIŇANY . PRÁDELNA

SEZNAM STROJŮ A ZAŘfZENf

Poz. Náievmístnosti Po is
Prádelna
Vozík na tFÍdění prádla. Nožníovládání zvedáni plastových vňt. Konstrukce
povrchová úprava: chrom. 3 x držák vaku objem min. 801; nosnost l vaku
x otořná kota pr. 7, 5<:m ; toho 2 brujěná; 4 x plast. Nárazník. Celková ni
101 SOk

Dílka
linimální

ka

Výtka

adav

230V/1N
kW

400V/3N
kW

Cena celkem bez

Cena ks bel DPH Ks.

DPH

DPH Cenacelkem uí. DPH

i ku:ocel;

l. 30 kg. 4
vozíku:

AHP

12SO

490

950

1300

700

1000

90 000 00 KE

21

1(18900 00 Kč

11 40000 K;

21

13 794 00 Kč

Minimální požadavekna
materiál: AISI 304 (ČSN 17240,
DINW. NR. 1. 4301). Minimální
síla materiálu pracovm desky
l/2mm.

pracovní

dcsks ^sní

pod lepena dfevotřiskou

ani

jiným materiálem obsahujfcl
dřevo, je vytíuíena nerezovými
rofíl .
Profj náb

vlastní

ro

O O

Minimální poiadavek na
materiál: AISI 304 (ČSN 17240,
DWW. NR. 1. 4301). Minimální
sila materiálu pracovní desky
l,2mm. pracovní deska není
podlepena

103

M d st&l se 2 dře

drevotřfskou

ani

jiným materiálem obsahující
dřevo, je vyztužena nerezovými
profllv. Hygienicképrovedeni
dřezu se zaoblenou nádobou
bez viditelné svárů.

600x500)(300mfr) s odní olice

DMetalictrades.r

Stojánková tlaková sprcha s napouítĚrim raménkem, tlaková hadice s vyvažovad
ruíinou uch na zeďa háíek na .; rchu délka hadice llOOmm.
Buben samonavfjecí s hadici.nerez. Buben z celonereiovékonstrukce se
samonavijanim hadicea montáií na stěnu, max. tlak: 10 bar, max. pracovní teplota:
105 90'C hadice 15 m

Minimální poíadavek na
materiál: AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W,NR. 1,4301 .
-D Metaltc trade s. r 15 m 880087S +

107 Vozík namáEecf mobilní dřez vana 600x500x300, 4 otořná koleéka z toho 2 s bndou

Minimální poiadavek na
materiál: AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W. NR. 1. 4301). Minimální
síla materiálu pracomi desky
l,2mm. pracovní deska není
podlepena dřevotřfskou ani
jiným materiálem obsahujití
dřevo, je vyztuíena nerezovými
profily. Hvgienicképrovedení
dřezu se zaoblenou nádobou
bez viditeln' h svárů.
D Metajíc trade

VS3-.1

DSD Metátetrades. r O kód 5120025 +
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Praikas hygienickoubariérou,min. kapacita16t(g(1:10).Elektronicképrogramováni
prostřednictvím mikroprocesoru. Mm. 5 standardních pracích programů s moinostf
programován; dalších 25, s výběrem teploty, řasu a pracího rytmu. Digitální displej
oznařuje fáze a sekvence programu.
Elektronický termostat. Zásobník na prací prostředky se 4 oddíly:

pfedpírka, praní, bfilenl,aviváí. Zavíránidvířek s pojistkou protisamovolnémuotevření.
l dílny buben s horizontálním otáíením. Otvor pro vkládánla vyjímání prádla min. 400
x 300 mm. Motor s frelweníním měniiem. Buben o pr. min. 633mm a hloubce SOOmm.
Min. 1000 ot. min, faktor G = 361. Moínost připojeni automatického dávkovaře pracích

^ prostředků. Kotveni pračkynapodlahu.Praíka s hygienickoubariérou,min. kapacita
16kg (1:10]. Eiektronietó programování prostřednictvím mikroprocesoru. Min. 5
standardních pracích programů s možností programování dalších 25, s výběrem teploty,
řasu a pracího rytmu. Digitální displej oinahjje fá;e a sekvence programu.
Elektronický termostat. Zásobník na prací prostřeoky se 4 oddNy:
předpfrka, praní, bĚlení, avlvái. Zaviránf dvfřek s pojistkou proti sainovolnému otevřenf.
l dílny buben s horizontálním otáíením. Otvor pro vkládání a vyjímání prádla min. 400
x 300 mm. Motor s frekvenčním meniíem. Buben o pr. min. 633mm a hloubce SOOmm.
Min. 1000 ot-min, faktor G = 361. Moinost připojení automatickéhodávtovače pracích
roštFedku. Kotvěni rař na odlahu.
rum lová rařkal2k -STÁVAJÍCÍ rum lová raika 12 -STÁVAJfcE
rum lová raíkaZO . STÁVAJÍCÍ
m lovd raika ZO -STÁVAJÍCÍ

Alliancetaund CE5.

Minimální

požadavek

na

materiál: AISI 304 (ČSN 17240,
DINW. NR. 1. 4301). Minimální
sila materiálu pracovní desky
l, 2mm. pracovní
podlepena

deska není

dřevotřtskou

ani

jiným materiálem obsahujíci
dřevo, je vyitufena nerezovými

profily. Hygienické provedení
dřezu se raoblenou

112 M cistůlsldFezem500xSOOx300mm TOOmm s odníroštová alice
Stojánková tlaková sprcha s napouitĚctm raménkem, tlaková hadice s wvaiovacl
112. 1 pružinou, uch na zeďa háíek na s rchu, délka hadice llOOmm.

1000 mm, s odní
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Minimální poiadauekna
materiál:AISI 3M (ČSN17240.
DIN W. NR. 1. 4301). Minimální
síla materiálu pracovní desky
l,2mm. pracovní deska není
podlepena dřevotMskou ani
jiným materiálem obsahujíc;
dřevo, je vyztuíena nerezovými
roftl .
DMetalictrade;
-CTÁVAJItí

Průmyslová sujička prádla, kapacita min. 28 kg (1:20) / 23 kg (1:25). Vnějií skříň z
lakované oceli. Bezpečnostní íidlo pro případ otevfení dveří. Dveře o průměru min. 574
mm. Vestavěny frekveníní měnié. Nouzové zastaven!.
Prachovýfi lir ve spodní Části.Buben i nerezovéoceli. Inverze směru otáieni.
Elektronický mikroprocesor, s min, 10 před nastane nými programy
menitelnými uíívatelem. Snadná obsluha. Kontrola teploty a řasu suítcfho cyklu. Cyklus
závěrečného zchlazenf. Digitální zobrazení teploty a času. Ukaiatel cyklu. Systém proti
mačkání prádla. Buben o pr. min. BSSmm a hloubce SOSmm. Průmvslová suiíčka prádla,
kapacita min. 28 kg (1:20) / 23 kg (1:25). Vnéjíí skflň z lakované oceli. Beiprónostni

čidlopro případ otevření dveří. Dveře o prómĚrumin. 574 mm.VestavĚnÝfrekvenřní
měnit. Nouíůvé zastaveni.

PrachovýFi Itr ve spodní části. Buben i nerezovéoceli. Invenesměru otáĚení.
Elektronický mikroprocesor, s min. 10 přednastavenými programy
měnitelnýml uiivatelem. Snadná obstuha. Kontrola teploty a řasu suilcfho cyklu. Cyklus
závĚreíného zchlaienl. Digitální zobrazení teploty a řasu. Ukazatel cvriclu. Systém proti
mačkání radla. Buben o r. min. SSSmma hloubce 905mm.

Alliance Laund CE<

10025000 Kř
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Minimální požadavekna
materiál: AIS1 304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301). Minimální
síla materiálu pracovní desky
l, 2n^Tn+ pracovní
podlepena

místu l s ! udním límcem 1400mm s odní

blok 3 zásuvek

dEska není

dřevotrískou

ani

jiným materiálem obsahu jíd
dřevo. Je vyztuíena nereiovými
rofíl .

-DMetalictrade
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Průmyslovýmadi,průměrválcemin. 500mm,délkaválcemin. 1900mm.Vnějií skříň i
lakované oceli. Zakládání a vyjímání i ielní strany. Bezpečnostní chrinií na ruce,
Kontrola rychlosti a teploty mikroprocesorem s detekcí poruch. Bezpečnostní
termostat. Systém automatického zastavení při ochlaieni (80 -C). Vestaróný systém
odtahu min. 600 m3/h. Rychlost žehlení min. 7 rychlostí fízených frekvenčním měničem
meii l a75 m min. Min. redukce 55-60 hod.

SLAŤIŇANY-PRÁDELNA

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Žehlící stůl s ruinl ieMiÍkou a odsávinfm. VestavSný bojler pro tvorbu párys příkonem
min. 3,9 KWa pracovním tlakem min. 2,6 baru. Ro;mĚrpracouního stolu min.
1. 200x400x250mm. Vyhřívané rukávnikovérameno pro žehlen; rukávů. Uvedení do
119 chodu edálem. Eletírick ohřívane nastavitelnétermostatem.
120 balící zařízení na Gsté rádio

:e Laund CEs.
Laund CEs.

4SQOOOCÍÍE l
35 00000 KČ l

49 000 00 KČ
35 00000 Kř

21
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101940 00 KČ

21
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42 350 00 KČ

Vozík regálový na 34 GN 1/1. Konstnikce i nerei oceli AIS)3(M. Rám ze svařovaných

profilů25x25mm.Vodící liitys patrypo75mm, vetvaru "C"zameiujícl naklopení
nádoby pf; zakládání, se zvýiením na koncích. Vhodné pro GN nádoby 1/1, 1/2 a 1/3.4
121 otoíná kQleÍka z toho 2 s brzdou o rilm. l25mms iasto rmi nárazní .

Regál, 4 plastové perforované palice, stojiny eloxovaný hliník, i

Minimální požadavek na
materiál: AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W. MR. 1.4301.
"O Metalictrade s. r vlastní
Minimální poiadavekna
materiál: AIS1304 (ČSN 17240,
DIN W.NR. 1.4301 .
D Metalic Ifades. r vlastní
Plastové policejsou snadno
vyjimatelné a jejích rozměr
umožňuje mytí v průmvslovych
mvíkáchnádobfvkoiio
rozměru 500x500x1lOmm

D Metalictrade s. r
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Průmyslová praika, min. kapacita 25 kg (1:10), Konstrukce t nereuťé oceli,
Kontrola elektronickým mikroprocesorem, min. 99 programů praní, z toho 16 pevných
83 volitelných ze viech promĚnných (teplota, řas, rychlost otáček, prodlevy mezi
otáekami). Zcela regulovatelné hladiny vody. 3 vstupy vody (teplá + studená +
upravená). Grafická obrazovlca pro sledování fáv programů i pro vlastní programováni.
Možnost pFipojeni k PC pomocí volitelné sady.
Moinost proeramovánri PC nebo pFentíenl programů, AI Pslgnálů pro dávkování

chemies ménítelným Íasem t odtoíftelným startem. Zásobníkna prací prostředlty se 4
oddíly: předpírka; praní; bĚlítí prostFedky;avivái.Zavíráni dvířek s pojistkou proti
samovolnémuotevření. Motor se labudovanýmfrekvenčním mĚnieem.Moínost
snadného pf;pojeni automatícltéhodávkovače ptačího prostředku ze žádni strany
přístroje. Elektronicky řízené vyvářenř prádla. Buben o pr. min. TfQmm a hloubce
124 530mm. Min. lOOOot.min faktor G = 350.
Chladicí skříň 1301, nerezové provedení, rozsah teplot -2+8'C, dieitálnf termostat,
ventilované chlazení l alice zámekdveří, chladivo R134a.

125

Kuchyňská linka s dřezem a stojánkovou baterii. Korpus a sohl skřínĚk bílé lamino bílé
tl. lBmm, dt/ÍFka lamino bříza 1733 tl. 22mm. Úchytky- madla, kovové, povrch hliník.
Pracovní deska z dřevotřískové desky, kteráje potaíena dekorativním laminátem.
126 Tlouifka min. 38mm. Přední odélná hrana nahoře a dole zaoblená. Rádius R3 mm.

materiál: AISI 304 (ČSN 17240,
DIN W. NR. 1. 4301.

D Metalictrade s. r SAVEBC161SS
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Duplexní automatickýzměkčovaistudenévody. Sestáváze dvou media tanků se
spoleEným objemovým řídícím ventilem, který automaticky kontroluje "zmĚkíovacr
proces, regeneraci ionexu, proptach náplně a přepínáni z jednoho tanku na druhý.

ZměkČovaEpracujeplněautomaticky,obsluhapouzedoplňujeraeeneraínísůl. Průtok
,

doporuřený max. 701/min (AP < l bar). Provozní výkon 4, 2 -1, 9 m 3 /hod (záleží na
J 7- tvfdostÍ. vstuPnI vodV)' Uspořádáni systému duplex -stFídavý, Regenerace katexovébo
latě protiproudová. Vstup / výstup l'. Tlak 2, 0 - 8, 0 bar. Teplota 2-45 "C, pH S -10.
Tvrdost celková max. 43 *dH. Solan kovy tank. kapacita 225 kg tablet, soli. Mnoístvf
ionexu 701 / tank. lonexová pryskyřice silné kyselý katex. Pro filtraci mechanických

fieřistot zevstupní vodydozměkčovaEeje souíástí ochrannýfiltr(100^m). Připojení
Vitupu/ výstupufillnj - 6/4",délkaa iířka filtru 35a 13cm,vzdálenostvstup/ výstup
128_ 20 cm. Max. tlak 10 bar max. té lota 70-

růtok do 6 m3 hod.

. Du lex 1354-80 706

Duplexní automaticky změkĚovaí teplé vody. Duplexní provedení, dva tanky, s
objemovým kontrolním modulem, kter? automaticlcy řídí pracovnf fáze zmekíovače.
Střídavý provoí tanků duplexu zajišťuje plynulou dodávku změkíene vody a to i během
regenerace. ZntókCovaí pracuje plně automaticky, obsluha pouie doplňuje regenerační

sůl. Regeneradionexu,proplachnáplnSa přepínán! i jednohotankunadruhý.Průtok
doporučenýmax.351/min(APs l bar). Provozní výkon0,8 -1,7 m3/ hod(záleifna
tvrdosti vstupní vody). Uspořádáni systómu duplex -střídavý. Reeenerace katexového

lože protiproudovi.Vstup/ vystup 3/4"(l" adapter).Tlak2,0-8,0 bar.Teplota2-65
C,Tvrdostcelkovámax.38'dH.Solankovytank- kapacita45 kgtablet. soli. Profiltrací
.

29

mechanických neňstot ze vstupní vody do změkíovače je souéástí ochranný filtr (100
[im). Připojení vstupu / výstupu nitru - 6/4", délka a šířka nitru 35 a 13 cm, vzdálenost
vstu
'tu 20 cm. Max. tlak 10 bar max. té lota 70*C r0tokdo6m3 hod.
Dodávka
Celková montáž,reviin; zprávy,doprava rarfiení, ikolaní odbornou obsluhou
Demontáž veilrerého stávajícího zařízení připojeného na vodu, plyn, elektrický proud,
ekologická likvidace, doprava apod.
Celkem

V^kerénprezovÉ pracovní a mycí stoly musí být provedeny2materiálu AtSI 304 (ČSN
17W, DIM W. NR. 1. 4301), sila plechu pracovní desky l, Zmm, pracovní deska
Wituíena nereKwym proflem v protihlukové úpravě, požadavek na nohy z uzavřených

profilů40mmx40mm,seřiditelné, kompletněi nerezuvyjmazakončení pmfilu
40x40mm a sefiditelné patky, Veíteré mycí nádoby a dřeíy musí být vvrobeny v
fňdiusovémh lenickém rovedení beividiteln' h svárůa s o' .
Uchazeč Je povinen v nabídce (v tomto dokumentu) vyplnit sloupce "Výrobce" a
"Model".
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