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Výzva k podání nabídek na nájem prostor občerstvení v objektech 

společnosti STAREZ – SPORT, a.s. na  

Koupališti Riviéra 

při ul. Bauerova, Brno - Pisárky 

pro letní sezónu 2022 

 

Vážení zájemci, 

 

obchodní společnost STAREZ - SPORT, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČO: 

269 32 211, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, sp. zn. B 4174 (dále také jen „společnost“), si vás tímto dovoluje  

  

vyzvat k podání nabídek 

 

na nájem prostor občerstvení v objektech společnosti STAREZ – SPORT, a.s. na 

Koupališti Riviéra při ul. Bauerova, Brno - Pisárky pro letní sezónu 2022. 

 

Předmět nájmu:  

Předmětem pronájmu jsou objekty/prostory občerstvení nacházející se v areálu 

Koupaliště Riviéra při ul. Bauerova, Brno – Pisárky. V areálu se nachází celkem 5 stálých 

objektů nebo prostor občerstvení se zázemím, z toho 4 jsou nabízeny zájemcům 

k pronájmu na letní sezónu 2022, dále je zde možnost prodeje doplňkového sortimentu 

(např. zmrzlina, káva) formou mobilních služeb - sezónních stánků umístěných na volné 

ploše v počtu cca 4. Objekty/prostory občerstvení jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 až 

Příloze č. 7 této výzvy. 

 

Termín pro podání nabídek: nabídky mohou zájemci podávat nejpozději  

do 31.1. 2022 

 

Způsob podání nabídek: 

Zájemci mohou svoje nabídky podávat v uzavřených obálkách nadepsaných „Nabídka – 

nájem prostor občerstvení – Koupaliště Riviéra“ doručených do sídla společnosti STAREZ – 

SPORT, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, a to buď: 

▪ osobně na sekretariát společnosti každý pracovní den v době od 8,00 do 16,00 hodin 

▪ vhozením do poštovní schránky společnosti umístěné u vchodu do sídla společnosti 

▪ poskytovatelem poštovních služeb nebo 

▪ elektronicky na adresu elektronické podatelny e-podatelna@starezsport.cz 

▪ doručením do datové schránky společnosti STAREZ-SPORT, a.s. 

 

Doba trvání nájmu: 

Nájemní smlouva bude uzavřena na letní sezónu 2022, přičemž zahájení provozu letního 

koupaliště je předpokládáno na den 28.5. 2022, předpokládaný termín ukončení provozu  
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je 4.9. 2022 (± týden). Termín zahájení provozu se může měnit s ohledem na počasí a 

případná epidemiologická opatření. 

 

Ostatní informace: 

Prodej nápojů typu točené pivo a limo bude probíhat výhradně v systému vratných kelímků 

(nikoliv do jednorázových). Vratné kelímky dodá pronajímatel - provozovatel koupaliště 

včetně systému výdeje, sběru, stanovení výše zálohy.  

 

POZOR! 

Akceptace systému vratných kelímků je nezbytnou podmínkou uzavření nájemní smlouvy. 

 

Obsah nabídky: 

Zájemci doloží ve své nabídce tyto doklady: 

 

V případě zájemce - právnické osoby:  

▪ výpis z obchodního rejstříku zájemce o nájem ne starší 3 měsíce (možno i kopie nebo 

elektronický výpis stažený z internetu) 

▪ výpis z živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíce (možno i kopie nebo elektronický 

výpis stažený z internetu) 

▪ kontaktní údaje na osobu oprávněnou zastupovat zájemce ve výběrovém řízení (jméno, 

příjmení, telefon, e-mail) 

▪ e-mailovou adresu pro komunikaci. 

 

V případě zájemce – podnikající fyzické osoby: 

▪ výpis ze živnostenského rejstříku ne starší 3 měsíce (možno i kopie nebo elektronický 

výpis stažený z internetu) 

▪ kontaktní údaje na osobu oprávněnou zastupovat zájemce ve výběrovém řízení (jméno, 

příjmení, telefon, e-mail). 

▪ e-mailovou adresu pro komunikaci. 

 

Zájemce dále do nabídky uvede tyto informace, které budou předmětem hodnocení 

nabídky zájemce: 

1. návrh výše měsíčního nájemného bez DPH (pronajímatel je plátcem DPH, přičemž 

jiným plátcům účtuje k nájemnému DPH); 

2. doba provozování – zahájení/ukončení, např. od zahájení sezóny, později, režimy 

v jednotlivých měsících, běžná provozní doba v jednotlivých měsících, přizpůsobení se 

počtu návštěvníků (na webu areálu lze sledovat počet návštěvníků) apod.; 

3. informace ke stabilitě ekonomického, technického a personálního zázemí 

zájemce (tj. informace, zda provozuje či provozoval jiná obdobná zařízení, zda 

celoročně nebo sezónně, popis zkušeností, příp. doložení referencí od jiných 

pronajímatelů, možnost vlastního vybavení či dovybavení stánků, návrh personálního 

zajištění); 

4. ochota platit nájemné dopředu (pronajímatel požaduje hradit nájemné a zálohy 

minimálně měsíčně předem, tj. předložení vlastního návrhu úhrady nájemného); 
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5. koncept gastroprovozu a návrh nabídky prodávaného sortimentu, ev. ochota 

přizpůsobit se sortimentem během sezóny dle požadavků zákazníků, s ohledem na 

plánovanou akci.  

Upozornění: Limity týkající se prodeje míchaných alkoholických nápojů – na Koupališti 

Riviéra lze prodávat pouze míchané nápoje s obsahem alkoholu do 13 % (tj. max. jako 

víno), prodej "čistého" alkoholu (s výjimkou vína a piva) je zakázán a byl by posuzován 

jako podstatné porušení povinností nájemce z nájemní smlouvy!!! 

6. informace o možnosti přijímání platebních karet; 

7. informace o možnosti přijímání plateb prostřednictvím čipových hodinek 

společnosti STAREZ-SPORT, a.s. 

8. informace o možnosti přijímání stravenek/stravenkových karet (zaměstnanci 

společnosti využívají systému stravenek a stravenkových karet EDENRED)  

9. informaci o evidenci tržeb EET při provozu občerstvení; 

10. akceptace systému vratných kelímků, informace, zda používáte nebo jste používali 

vratné plastové kelímky na nápoje, příp. zkušenosti; 

11. další informace dle uvážení zájemce – např. účast na akcích koupaliště, návrh 

vlastních akcí v souladu s konceptem koupaliště, jiné; 

12. v případě, že zájemce podává nabídku na více objektů, je povinen do nabídky uvést 

informace pro každý jednotlivý objekt samostatně (tj. pro každý objekt, o který má 

zájemce zájem, uvést minimálně tyto údaje: návrh výše měsíčního nájemného bez DPH, 

doba provozování – zahájení/ukončení, koncept gastroprovozu a navrhovaný 

sortiment).  Současně je takový zájemce při zájmu o pronájem více objektů povinen do 

nabídky uvést celkové nabízené měsíční nájemné bez DPH za všechny objekty, na které 

podává nabídku, případně různé varianty celkového nabízeného nájemného bez DPH 

v závislosti na konečném počtu pronajatých objektů (tzn. celkové nabízené nájemné za 

3 objekty se nemusí rovnat součtu nájmů uvedených za každý z těchto 3 objektů 

samostatně). 

 

Prohlídka prostor nabízených k pronájmu: 

Zájemci o prohlídku prostor nabízených k pronájmu mohou za účelem domluvení termínu 

prohlídky kontaktovat vedoucího střediska Koupaliště Riviéra p. Radka Tomana a to buď 

na tel:+ 420 604 394 221 nebo na e-mail: toman@starezsport.cz každý pracovní den v době 

od 7,00 do 14,30 hodin. 

 

Hodnocení nabídek: 

Nabídky zájemců, které budou splňovat požadavky uvedené v této výzvě, budou 

předloženy k posouzení představenstvu společnosti, které následně vybere vítězné 

zájemce. Všichni zájemci, kteří podali nabídku, budou o výsledku informováni na e-

mailovou adresu pro komunikaci uvedenou v nabídce.   
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Přílohy výzvy: 

▪ Příloha č. 1: Seznam objektů nabízených k pronájmu na Koupališti Riviéra  

▪ Příloha č. 2: Objekt č. 1: Občerstvení „U splavu“ 

▪ Příloha č. 3: Objekt č. 2: Občerstvení „Hermelín 1 – U mostu“ (1. část a 2. část) 

▪ Příloha č. 4: Objekt č. 3: Občerstvení „Hermelín 2 - Kaskády“ (1. část a 2. část) 

▪ Příloha č. 5: Objekt č. 4: Občerstvení „Velký bufet“ 

 

 



Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek: 

                           Koupaliště Riviéra - 

SEZNAM OBJEKTŮ NABÍZENÝCH K PRONÁJMU 

pro letní sezónu 2022 

 

 
 

Číslo 

objektu 

 

 

Popis objektu 

 

Vybavení objektu 

 

 

Poskytované služby 

 

1.  Občerstvení „U Splavu“ – objekt umístěný v zadní 

části areálu koupaliště u řeky Svratky 

Jedná se o nebytové prostory v budově bez č.p. - 

sociální zařízení na ostrově na pozemku p.č. 923/7 v 

k.ú. Pisárky, obec Brno, a to: 

▪ skladovací prostory o výměře 22,82 m2,  

▪ prodejní prostory o výměře 35,84 m2,  

▪ kuchyň o výměře 10,88 m2, 

▪ WC a chodba o výměře 4,16 m2, 

▪ šatna o výměře 12,09 m2,  

a dále 

▪ zahrádka před budovou bez č.p. – sociální zařízení 

na ostrově na pozemku p.č. 923/7 v k.ú. Pisárky, 

obec Brno, občerstvení „U splavu“ (dále jen objekt) 

o výměře 80 m2, 

▪ plocha (terasa) nad střechou objektu o výměře 60 

m², 

▪ prostor 4 m2 pro umístění prodejního stánku 

▪ reklamní plocha pro umístění firemního a 

orientačního označení nad schodištěm do objektu 

ve výměře cca 3,6 m x 1 m. 

Objekt č. 1 je zakreslen a uveden v Příloze č. 2, která je 

nedílnou součástí této výzvy.  

 

Objekt č. 1 je 

nabízen bez 

vybavení 

 

Pronajímatel poskytuje s pronájmem objektu č. 1 tyto 

služby: 

▪ dodávka elektrické energie 

▪ dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod (tzv. 

vodné a stočné) 

▪ uložení a odvoz komunálního odpadu 

 

přičemž služby budou placeny následovně: 

 

➢ elektřina: placeno zálohově měsíčně, konečné 

vyúčtování dle skutečné spotřeby zjištěné odečtem z 

podružného elektroměru   

➢ vodné a stočné: hrazeno měsíčně paušálem, výše 

paušální částky dle typu provozu a sortimentu  

➢ uložení a odvoz komunálního odpadu: hrazeno 

paušálem, výše paušální částky dle typu provozu a 

sortimentu.  
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                           Koupaliště Riviéra - 

SEZNAM OBJEKTŮ NABÍZENÝCH K PRONÁJMU 

pro letní sezónu 2022 

 

 

 

Číslo 

objektu 

 

 

Popis objektu 

 

Vybavení objektu 

 

 

Poskytované služby 

 

 

2.  

 

Občerstvení „Hermelín 1 – U mostu“   

 

Jedná se o nové nebytové prostory občerstvení 

umístěné v přízemí objektu SO 107 postaveném na 

pozemku p.č. 912/26 v k.ú. Pisárky, obec Brno, o 

výměře celkem 56,43 m2, a to: 

▪ prostor občerstvení č. C.1.11 o výměře 31,85 m2  

▪ zázemí, tj. sklad č. C.1.18 o výměře 11,45 m2,  

▪ zázemí pro zaměstnance, tj. místnost č. C.1.13 – 

WC o výměře 3,66 m2, místnost č. C.1.15 – šatna o 

výměře 4,31 m2 a místnost č. C.1.16 – sprcha 

o výměře 2,41m2 ,  

přičemž k prostorám přináleží místnost č. C.1.14 – 

chodba o výměře 2,75 m2. 

 

Objekt č. 2 je zakreslen a uveden v Příloze č. 3, která je 

nedílnou součástí této výzvy.  

 

 

 

 

 

Movité vybavení, 

jehož využití není 

zahrnuto v ceně 

nájmu, je uvedeno 

v Příloze č. 3, která je 

nedílnou součástí 

výzvy. Nájemce je 

povinen platit 

pronajímateli vedle 

nájemného za 

pronájem 

nebytových prostor   

nájemné za užívání 

movitého vybavení 

předmětu nájmu ve 

výši min. 15.000,- Kč 

/kalendářní měsíc  

 

 

Pronajímatel poskytuje s pronájmem objektu č. 2 tyto 

služby: 

▪ dodávka elektrické energie 

▪ dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod (tzv. vodné 

a stočné) 

▪ uložení a odvoz komunálního odpadu 

 

přičemž služby budou placeny následovně: 

 

➢ elektřina: placeno zálohově měsíčně, konečné 

vyúčtování dle skutečné spotřeby zjištěné odečtem z 

podružného elektroměru   

➢ vodné a stočné: na základě skutečné spotřeby dle 

měsíčních záznamů spotřeby zjištěné odečtem na 

podružném vodoměru 

➢ uložení a odvoz komunálního odpadu: hrazeno 

paušálem, výše paušální částky dle typu provozu a 

sortimentu. 



Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek: 

                           Koupaliště Riviéra - 

SEZNAM OBJEKTŮ NABÍZENÝCH K PRONÁJMU 

pro letní sezónu 2022 

 

 

 

Číslo 

objektu 

 

 

Popis objektu 

 

Vybavení objektu 

 

 

Poskytované služby 

 

 

3.  

 

Občerstvení „Hermelín 2 -  Kaskády“  

Jedná se o nebytové prostory občerstvení umístěné 

v přízemí objektu SO 106 postaveném na pozemku 

parc. č. 912/27 v k.ú. Pisárky, obec Brno, o výměře 

celkem 65,81 m2, a to: 

▪ prostor občerstvení č. B.1.12 o výměře 34,77 m2  

▪ zázemí, tj. sklad č. B.1.11 o výměře 19,13 m2,  

▪ zázemí pro zaměstnance, tj. místnost č. B.1.17 – 

WC o výměře 2,79 m2, místnost č. B.1.15 – šatna o 

výměře 4,16 m2 a místnost č. B.1.14 – sprcha 

o výměře 2,10 m2 ,  

přičemž k prostorám přináleží místnost č. B.1.16 – 

chodba o výměře 2,86 m2. 

 

Objekt č. 3 je zakreslen a uveden v Příloze č. 4, která je 

nedílnou součástí této výzvy.  

 

 

 

 

Movité vybavení, 

jehož využití není 

zahrnuto v ceně 

nájmu, je uvedeno 

v Příloze č. 4, která je 

nedílnou součástí 

výzvy. Nájemce je 

povinen platit 

pronajímateli vedle 

nájemného za 

pronájem 

nebytových prostor   

nájemné za užívání 

movitého vybavení 

předmětu nájmu ve 

výši min. 15.000,- 

Kč/kalendářní měsíc  

 

 

Pronajímatel poskytuje s pronájmem objektu č. 3 tyto 

služby: 

▪ dodávka elektrické energie 

▪ dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod (tzv. 

vodné a stočné) 

▪ uložení a odvoz komunálního odpadu 

 

přičemž služby budou placeny následovně: 

 

➢ elektřina: placeno zálohově měsíčně, konečné 

vyúčtování dle skutečné spotřeby zjištěné odečtem z 

podružného elektroměru   

➢ vodné a stočné: na základě skutečné spotřeby dle 

měsíčních záznamů spotřeby zjištěné odečtem na 

podružném vodoměru 

➢ uložení a odvoz komunálního odpadu: hrazeno 

paušálem, výše paušální částky dle typu provozu a 

sortimentu. 
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SEZNAM OBJEKTŮ NABÍZENÝCH K PRONÁJMU 

pro letní sezónu 2022 

 

 

 

 

Číslo 

objektu 

 

 

Popis objektu 

 

Vybavení objektu 

 

 

Poskytované služby 

 

4.  

 

Velký bufet - hlavní budova přízemí 

 

Jedná se o prostory občerstvení umístěné v 1. NP 

budovy úpravny vody a centrální šatny bez č.p., 

postavené na pozemku p. č. 912/3 v k.ú. Pisárky, obec 

Brno, o výměře 96,91 m2, přičemž k prostorám 

přináleží prostor před budovou uvedenou výše o 

výměře 19 x 11 metrů. 

 

Objekt č. 4 je zakreslen a uveden v Příloze č. 5, která je 

nedílnou součástí této výzvy.  

 

 

 

 

 

Movité vybavení, 

jehož využití je 

zahrnuto v ceně 

nájmu, je uvedeno 

v Příloze č. 5, která je 

nedílnou součástí 

výzvy 

 

 

 

 

Pronajímatel poskytuje s pronájmem objektu č. 4 tyto 

služby: 

➢ dodávka elektrické energie 

➢ dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod (tzv. 

vodné a stočné) 

➢ uložení a odvoz komunálního odpadu 

 

přičemž služby budou placeny následovně: 

 

➢ elektřina: placeno zálohově měsíčně, konečné 

vyúčtování dle skutečné spotřeby zjištěné odečtem z 

podružného elektroměru   

➢ vodné a stočné: hrazeno měsíčně paušálně, částka bude 

stanovena dohodou dle typu provozu a nabízeného 

sortimentu 

➢ uložení a odvoz komunálního odpadu: hrazeno 

paušálem, výše paušální částky dle typu provozu a 

sortimentu. 

 

 

 



Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek: 

                           Koupaliště Riviéra 

Objekt č. 1: Občerstvení „U Splavu“  

 

 



Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek: 

                           Koupaliště Riviéra 

Objekt č. 1: Občerstvení „U Splavu“  

 

 



Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek: 

                                       Koupaliště Riviéra 

             Objekt č. 2: Občerstvení „Hermelín 1 – U mostu“  

 

  
 



Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek: 

                                       Koupaliště Riviéra 

             Objekt č. 2: Občerstvení „Hermelín 1 – U mostu“  

 

Seznam movitého vybavení Objektu č. 3 – „Hermelín 1“ 

 

 

OZNAČENÍ VYBAVENÍ 

 

POČET KUSŮ 

Celonerezová mrazící skříň značky Infrico AGN 301BT 2 

Myčka na nádobí značky Stalgast 801566 1 

Chladící podstavba bez pracovní desky, 2 sekce, značka Gemm TG7 1 

Elektrická fritéza značky Berto's S700 F18 1 

Výčepní zařízení včetně propojovacího příslušenství, narážečů, ventilů v nerezovém provedení pod pracovní 

desku značky Lindr CWP 300 GL  

1 

Automatický změkčovač vody značky AZK I 1 

Nerezový pracovní stůl se 2 dřezy, zakázková výroba 1 

Nerezová pojízdná odpadní nádoba o objemu 50 l značky Masoprofit 1 

Stolní směšovací páková baterie s loketním ovládáním značky Masoprofit 3 

Nerezový pracovní stůl se dřezem o rozměrech 238x297x200 mm se dvěma policemi, zakázková výroba  1 

Nerezový pracovní stůl s prostorem pro uložení chladící podstavby, zakázková výroba  

Elektrická grilovací deska s hladkým nerezovým povrchem značky Berto's S700 G18 1 

Elektrický infra ohřívač hranolek s vanou značky Berto's S700 7SP 1 

Mraznička se zásuvkami značky Liebherr GGU 1500 1 

Nerezový pracovní stůl, skříňová podstavba, 2 x police otevřená, zakázková výroba 1 



Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek: 

                                       Koupaliště Riviéra 

             Objekt č. 2: Občerstvení „Hermelín 1 – U mostu“  

 

Nerezový barový stůl s prostorem pro chladič a sudy, 4x pípa s kohouty Nostalgie (pípy samostatné) zakázková 

výroba   

1 

Nerezový pracovní stůl atyp s prostorem pro uložení mrazícího stolu, výrobníku ledu a změkčovače, zakázková 

výroba  

1 

Nerezový regál na skladování s 5 policemi, zakázková výroba   1 

Regál na nádobí a materiál o rozměrech 500x600x1800 mm se stavitelnými perforovanými policemi, zakázková 

výroba  

1 

Nerezová nástěnná skříň s výškově stavitelnými policemi, zakázková výroba 1 

Nerezový skříňový stůl s policemi pro uložení surovin a pečiva v přepravkách, zakázková výroba  1 

Podstolová chladnička se statickým chlazením značky Liebherr FKU 1805 1 

 

 

 

 





Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek: 

                                       Koupaliště Riviéra 

Objekt č. 3: Občerstvení „Hermelín 2 - Kaskády“  
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Objekt č. 3: Občerstvení „Hermelín 2 - Kaskády“  

 

 

 
 

 

Seznam movitého vybavení Objektu č. 4 – „Hermelín 2“ 

 
 

OZNAČENÍ VYBAVENÍ 

 

POČET KUSŮ 

Celonerezová mrazící skříň značky GEMM EFB/01 1 

Myčka na nádobí značky Stalgast 801566 1 

Chladící podstavba bez pracovní desky, 2 sekce, značka Gemm TG7 1 

Celonerezová chladící skříň, 8 roštů, značka Gemm EFN/01 1 

Chladící šuplíková podstavba bez pracovní desky, 2 sekce, značka Gemm TG7 1 

Mrazící podstavba bez pracovní desky, 2 sekce, značka Gemm TGB7 1 

Elektrická fritéza značky Berto's S700 F18 1 

Výčepní zařízení včetně propojovacího příslušenství, narážečů, ventilů v nerezovém 

provedení pod pracovní desku značky Lindr CWP 300 GL  

 

1 

Celonerezová mrazící skříň zn. Infrico AGN 301BT 3 

Automatický změkčovač vody značky AZK I 1 

Nerezový pracovní stůl se 2 dřezy, zakázková výroba 1 

Nerezová pojízdná odpadní nádoba o objemu 50 l značky Masoprofit 1 

Stolní směšovací páková baterie s loketním ovládáním značky Masoprofit 2 

Nerezový neutrální modul, zakázková výroba  



Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek: 

                                       Koupaliště Riviéra 

Objekt č. 3: Občerstvení „Hermelín 2 - Kaskády“  

 

 

Elektrická grilovací deska s hladkým nerezovým povrchem značky Berto's S700 G18 1 

Elektrický infra ohřívač hranolek s vanou značky Berto's S700 7SP 1 

Výrobník kostkového ledu zn. Hoshizaki IM 65 NE 1 

Nerezový pracovní stůl, zakázková výroba 1 

Nerezový barový stůl s prostorem pro chladič a sudy, 4x pípa s kohouty Nostalgie (pípy 

samostatné) zakázková výroba   

1 

Nerezový pracovní stůl atyp s prostorem pro chladící podstavbu a výrobník ledu, 

zakázková výroba  

1 

Sestava 2 celonerezových regálů na skladování 1500x600x1800 + 1500x600x1800 s 5 

policemi, zakázková výroba   

1 

Regál o rozměrech 500x600x1800 mm se stavitelnými perforovanými policemi, 

zakázková výroba  

1 

Celonerezová nástěnná skříň, zakázková výroba 1 

Nerezový skříňový stůl s policemi pro uložení surovin a pečiva v přepravkách, zakázková 

výroba  

1 

Celonerezové police na koše, zakázková výroba 1 

 

 





Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek 

                                       Koupaliště Riviéra 

Objekt č. 4: Velký bufet - hlavní budova přízemí 
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Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek 

                                       Koupaliště Riviéra 

Objekt č. 4: Velký bufet - hlavní budova přízemí 

 
 

 

 

Seznam movitého vybavení Objektu č. 4 – Velký bufet – hlavní budova přízemí 

 

 

OZNAČENÍ VYBAVENÍ 

 

POČET KUSŮ 

Fritéza elektrická 1x8l/400 (Zannusi) 1 

Podestavba otevřená 1/1 (Zanussi ) 1 

Podestavba uzavřená 2/1 s dvířky (Zanussi) 1 

Pracovní stůl s policí (Seveza) 2 

Pracovní stůl s policí (Seveza)   2 

Pracovní stůl s policí uzavřený s dřezem (Seveza) 1 

Chladící stůl se 4 zásuvkami (Desmon) 1 

Pracovní stůl s dřezem (Seveza)  1 

Kombinovaná výlevka (KVZ)    3 

Výčepní stůl, 2 dřezy, odkap. (GTll)   2 

Chladící skříň 350 l (Vestfrost)   1 

Sporák elektrický bez podestavby (Zanussi)   1 

Podestavba otevřená 1/1 (Zanussi) 1 

Mrazící skříň 350 l (Vestfrost)   1 



Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek 

                                       Koupaliště Riviéra 

Objekt č. 4: Velký bufet - hlavní budova přízemí 

 

Mrazící pult s e zásuvkami (Desmon)    2 

Chladící stůl skříňkový (Desmon) 1 

Pracovní stůl uzavřený s teplou vanou (KVS kar)   1 

Stůl pracovní s dvojdřezem (Seveza)   1 

Policová sestava nástěnná - dvě etáže   1 

Nástěnná nerezová digestoř včetně filtrů a osvětlení    1 

Stoly a lavice (set) - Starobrno   12 

Láhev na biogon (zálohovaná)  2 

 


