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FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

KLIMAdesign s.r.o.

Doubravská 28

415 01 Teplice
Šrobárova 50, 10034 Praha 10 - Vinohrady

TELEFON:

IČO: 00064173

DIČ: CZ00064173

Bankovní spojení:

Česká národní banka

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA V PRAZE DNE

VEVERA Richard / 11.12.2018

VĚC:

Objednávka: OSB 390/2018

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl.zn. u Vás objednáváme tyto práce:

dle Vaší cenové nabídky ze dne 29.11. 2018 dodání a montáž klimatizace typu split Toshiba RAV GM

801 ATP-E + RAV RM 861 KRTP-E do místnosti s UPS v 1.PP na pavilonu S1. Původní jednotka je více
jak 10 let stará, má vadný kompresor, oprava je nerentabilní. U původní split byla navíc venkovní
jednotka nevhodně umístěna v malém prostoru v 1.PP. Nově bude přemístěna do venkovního prostoru,
kde se nebude přehřívat.

Nová jednotka split je průmyslového typu určená pro nepřetržitý provoz.

Při havárii chlazení byla naměřena prostorová teplota u UPS 29 st. C. To má podstatný vliv na
životnost baterií, která se zkrátí na méně než polovinu. V současné době má dojít k výměně baterií
v UPS, proto je potřeba, aby klimatizace byla funkční a prostorová teplota se pohybovala kolem
žádaných 21 st. C.

Termín dodání: týden

Cena: 54 000,- Kč bez DPH, 65 340,- Kč s DPH

Platební podmínky: Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

Postoupení pohledávky z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s předchozím souhlasem FNKV.

Fakturu zasílejte ve dvojím vyhotovení. Na faktuře uveďte vždy číslo naší objednávky. Povinnou přílohou
faktury je kopie objednávky a cenové nabídky. Cenu na objednávce nelze překročit.

Pro ur o dokladu můžete Vámi podepsanou a orazítkovanou fakturu zaslat na
email:

Upozorňujeme dodavatele, že nemocnice je plátce DPH a vyžaduje na fakturách týkajících se přenesené
daně zatřídění do skupiny prací vymezených v CZ-CPA 41-43 (Český statistický úřad).

Přílohy:

S pozdravem

Ing. Václav ČULÍK

Provozně technický náměstek


