
Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Veřejná zakázka malého rozsahu  

„Dodávka výklopné plynové pánve pro školní jídelnu -

- Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449“

Zadávací dokumentace

1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky, za nichž je možno 
překročit výši nabídkové ceny. 

Cena dodávky včetně DPH uvedená uchazečem v nabídce je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje 
dodávku a montáž předmětné věci včetně dopravy a dále demontáž a likvidaci pánve současné. 
Zároveň zahrnuje všechny práce a náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací zakázky 
popsané v dané nabídce. Překročení ceny vč. DPH je možné jen při změně sazeb DPH. Splatnost 
faktury je 40 dnů od jejího vystavení.

2. Technické podmínky a termín dodání
Technickými podmínky jsou veškeré zákony, vyhlášky a normy platné pro realizaci uvedeného typu 
dodávky. Předpokládaný nejpozdější termín dodání včetně montáže je do 10. 12. 2013.

3. Požadavky na varianty nabídek
Uchazeč zpracuje nabídku ve dvou variantách:

a) vana pánve litinová
b) vana pánve nerezová 

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Zájemce do nabídky uvede vlastní výpočet ceny za realizaci dotčené objednávky. Cena bude uvedena 
bez i včetně DPH. Pro hodnocení nabídek bude uvedena bez DPH.
Cena maximální možná pro tuto VZMR je stanovena na 100.000,- Kč včetně DPH.

5. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Specifikace objednávky:

Výklopná plynová smažící pánev
Vyvážené sklápěcí víko.
Trubkový hořák z nerezové oceli s věčným plamínkem a elektronickým zapalovacím ventilem.
Termostatické ovládání teploty 50–315 °C.
Kontrolky napájení přístroje a funkce ohřevu.
Kohout pro napouštění vody.
Bezpečnostní systém zhasnutí plamene v případě zvednutí vany.
Elektrické napájení: 230 V - 1+N
Vana: litinová / variantně nerezová
Objem: 80 l
Plocha dna: 50 dm2
Příkon: 18,60 kW
Rozměr: 850x900x850 mm
Zvedání: ruční 

Požadavky zde uvedené jsou definicí minimálních parametrů pro tuto VZMR.



Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Další požadavky:
Prohlášení o dodržení platných technických a bezpečnostních norem ČR, certifikátů a prohlášení o 
shodě.
Servisní podmínky dodávky včetně doby poskytování záručního a pozáručního servisu.

Termín plnění:
Nejpozdější termín dodávky je 10.12. 2013.

6. Údaje o hodnotících kritériích

Jako kritérium pro hodnocení nabídek bude výhradně nejnižší nabídková cena bez DPH.

V Pardubicích 14.10. 2013

Mgr. Marek Výborný
         ředitel školy




