
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Zařízení školního stravování 
         ředitelka Bc. Hana Ondrášová 
         Kratochvílova 30 
         750 02 Přerov 
 
 

Sortimentní a cenová nabídka 
 
     Na základě výzvy: „Dodání a montáž – kotel nepřímý plynový 150 l, demontáž a odborná 
likvidace stávajícího kotle – ZŠS Přerov, provozovna Svisle 13“ předkládáme sortimentní a 
cenovou nabídku.  
 
plynový kotel Red Fox BI 90/150 G       108 500,- Kč  
nepřímý ohřev  
poloautomatické dopouštění duplikátoru  
automatické zapalování hořáku s ionizační sondou 
využitelný objem 134 l 
výpustný kónický ventil 
baterie na studenou vodu pro snadné čištění 
regulace tlaku páry bezpečnostní pojistnou armaturou 
dodáváno v provedení ZP + trysky PB 
 
montáž na předem připravené rozvody a doprava       3 400,- Kč  
          
celková cena dodávky včetně montáže a dopravy bez DPH       111 900,- Kč 
celková cena dodávky včetně montáže a dopravy s DPH       135 399,- Kč 
 
V případě realizace této nabídky bude zakázka fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti. 
 
 
 
Záruka 24 měsíců ode dne uvedení do provozu. 
 
 
 
v Břestu 10.10.2018 
 

 
S pozdravem a přáním hezkého dne 

                          
 
 
 
           
                   Josef Peřina 
 

__________________________________________________________________________________________________________    
Gastron CZ a.s., se sídlem 768 23 Břest 149. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem 
v Brně oddíl B, vložka 2900, IČ 255 55 456, DIČ CZ25555456, GSM: 776 594 551, e-mail: dolakova@gastroncz.cz 
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GM//my CZ
Zařízení školního Stravování
ředitelka Bc. Hana Ondrášová
Kratochvílova 30
750 02 Přerov

Sortimentní a cenová nabídka

Na základě výzvy: „Dodání a montáž - kotel nepřímý plynový 150 l, demontáž a odborná
likvidace stávajícího kotle - ZSS Přerov, provozovna Svisle 13 “ předkládáme Sortimentní a
cenovou nabídku.

plynový kotel Red Fox BI 90/150 G 108 500,- Kč
nepřímý ohřev
poloautomatické dopouštění duplikátoru
automatické zapalování hořáku S ionizační sondou
využitelný objem 134 l
výpustný kónický ventil
baterie na studenou vodu pro Snadné čištění'
regulace tlaku páry bezpečnostní pojistnou armaturou
dodáváno v provedení ZP + trysky PB

montáž na předem připravené rozvody a doprava 3 400,- Kč

celková cena dodávky včetněmontáže a dopravy bez DPH 111 900,- Kč
celková cena dodávky včetněmontáže a dopravy S DPH 135 399,- Kč

Vpřípadě realizace této nabídky bude zakázka fakturována v režimu přeneSené dařıové povinnosti.

Záruka 24 měsíců ode dne uvedení do provozu.

v Břestu 10.10.2018

S pozdravem a přáním hezkého dne

JosefPeřina

Gastron CZ a.S., Se Sídlem 768 23 Břest 149. Společnostje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním Soudem
v Brně oddíl B, vložka 2900, IC 255 55 456, DIC CZ25555456, GSM' 776 594 551, e-mail.“ dolakova@gastroncz.cz
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baterie na studenou vodu pro Snadné čištění'
regulace tlaku páry bezpečnostní pojistnou armaturou
dodáváno v provedení ZP + trysky PB

montáž na předem připravené rozvody a doprava 3 400,- Kč

celková cena dodávky včetněmontáže a dopravy bez DPH 111 900,- Kč
celková cena dodávky včetněmontáže a dopravy S DPH 135 399,- Kč

Vpřípadě realizace této nabídky bude zakázka fakturována v režimu přeneSené dařıové povinnosti.

Záruka 24 měsíců ode dne uvedení do provozu.

v Břestu 10.10.2018

S pozdravem a přáním hezkého dne

JosefPeřina

Gastron CZ a.S., Se Sídlem 768 23 Břest 149. Společnostje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním Soudem
v Brně oddíl B, vložka 2900, IC 255 55 456, DIC CZ25555456, GSM' 776 594 551, e-mail.“ dolakova@gastroncz.cz

GMŰ/m CZ
Zařízení školního Stravování
ředitelka Bc. Hana 0ndrášová
Kratochvílova 30
750 02 Přerov

Sortimentní a cenová nabídka

Na základě výzvy.“ „Dodání a montáž - kotel nepřímý plynový 150 l, demontáž a odborná
likvidace stávajícího kotle - ZSS Přerov, provozovna Svisle 13 "předkládáme sortimentní a
cenovou nabídku.

plynový kotel Red Fox BI 90/150 G 108 500,- Kč
nepřímý ohřev
poloautomatické dopouštění duplikátoru
automatické zapalování hořáku S ionizační sondou
využitelný objem 134 l
výpustný kónický ventil
baterie na studenou vodu pro snadné čištění
regulace tlaku páry bezpečnostnípojistnou armaturou
dodáváno v provedení ZP + trysky PB

montáž na předem připravené rozvody a doprava 3 400,- Kč

celková cena dodávky včetněmontáže a dopravy bez DPH 111 900,- Kč
celková cena dodávky včetněmontáže a dopravy s DPH 135 399,- Kč

Vpřípadě realizace této nabídky bude zakázka fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti.

Záruka 24 měsíců ode dne uvedení do provozu.

v Břestu 10.10.2018

Spozdravem a přáním hezkého dne

JosefPeřina

Gastron CZ a.S., Se Sídlem 768 23 Břest 149. Společnostje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem
v Brně oddíl B, vložka 2900, IC 255 55 456, DIC CZ25555456, GSM' 776 594 551, e-mail: dolakova@gastroncz. cz

GMŰ/mflv CZ
Zařízení školního Stravování'
ředitelka Bc. Hana Ondrášová
Kratochví'lova 30
750 02 Přerov

Sortimentní a cenová nabídka

Na základě výzvy: „Dodání a montáž - kotel nepří'mý plynový 150 l, demontáž a odborná
likvidace Stávají'cí'ho kotle - ZSS Přerov, provozovna SviSle 13 "předkládáme Sortimentní' a
cenovou nabídku.

plynový kotel Red Fox BI 90/150 G 108 500,- Kč
nepří'mý ohřev
poloautomatické dopouštění duplikátoru
automatické zapalování' hořáku S ionizační' Sondou
využitelný objem 134 l
výpuStný kónický ventil
baterie na Studenou vodu pro Snadné čištění'
regulace tlaku páry bezpečnoStnípojí'Stnou armaturou
dodáváno v provedení ZP + trySky PB

montáž na předem přípravené rozvody a doprava 3 400,- Kč

celková cena dodávky včetněmontáže a dopravy bez DPH 111 900,- Kč
celková cena dodávky včetněmontáže a dopravy S DPH 135 399,- Kč

Vpřípadě realizace této nabí'dky bude zakázkafakturována v režimu přeneSené daňové povinnoSti.

Záruka 24 měSíců ode dne uvedení do provozu.

v BřeStu 10.10.2018

Spozdravem a přáním hezkého dne

JoSefPeřina

GaStron CZ a.S., Se Sí'dlem 768 23 BřeSt 149. Společnostje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním Soudem
v Brně oddíl B, vložka 2900, IC 255 55 456, DIC CZ25555456, GSM' 776 594 551, e-mail: dolakova@gaStroncz. cz


