
801Číslo dokladu 190022:

Popis dodávky 006 servie. + reviz.práce MR2
Způsob dopravy Dodavatel

Zakázka
:
:

:

Forma úhrady : Platebním příkazem

/ 006   

Místo určení :

Revoluční 3088/26
400 01 Ústí nad Labem

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s.

Datum pořízení : 16.1.2019

Požadovaný termín dodání : leden-únor 2019

OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Okružní 228
435 13 Meziboří

IČO DIČ47287888 CZ47287888: :

DYSK, spol. s r.o.

Revoluční 3088/26
400 01 Ústí nad Labem

DIČIČO 25013891 CZ25013891

Odběratel :

: :

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 945

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

Objednáváme u Vás v souladu s Rámcovou smlouvou o provádění servisních a revizních
prací:

typový list údržby Měnírna č. 2 - Bukov

segment údržby:
             

                          
                                                                 dálkové ovládání - část měnírna a spojení EDT:      
             
             
             
             
             
kontrola přenosu a provedení povelů,kontrola přenosu signálů,zkouška a nastavení
analogových měření dálkového ovládání měnírny                            
kontrola měření symetrie trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu       
                          
kontrola souladu schéma měnírny na monitoru EDT s technologií,kontrola signalizace
ovládání měnírny místně-dálkově                           
následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měnírny     
                          
kontrola funkcí nouzového vypnutí měnírny dálkově                                     
kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany                                    

ks

rozvaděč VN - ABB        
             

kontrola působení ochran VN REJ803 najetím primárním proudem                 
             

ks

kontrola působení ochran VN REF 611 najetím primárním proudem               
             

ks

Tyristorový napaječový rozvaděč NN - ČKD po revitalizaci f. DYSK             
             
             
             
             
kontrola funkcí napaječe a řízení plusového napaječe A30.2D                                   ks

kontrola funkce mínusového napaječe A37.2D                                ks

kontrola správnosti převodu měření trakčního proudu napaječového vývodu            
                          

ks

kontrola nastavení a funkce nadproudové ochrany PLC ALPHA simulancí (přiložení
zkušebního napětí na analogový vstup PLC)                                    

ks

sejmutí a zobrazení průběhu proudu napaječe při jeho vypnutí (kontrola inventoru)  
                          

ks

Zemní ochrana a NV měnírny       
             

Objednávka :
Vystavil :

801190022 Strana: 1  / 2Zpracováno systémem HELIOS Orange

Telefon : E-mail :

/ 006   



801Číslo dokladu 190022: /006   

Ústí nad Labem

Odběratel : Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

400 01

OBJEDNÁVKA

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

             

kontrola a nastavení zemní ochrany,kontrola vypínání zemní ochranou a její deblokace
                                       

ks

kontorla nouzového vypnutí při ovládání místně a dálkově (každým tlačítkem NV) a
deblokace nouzového vypnutí                               

ks

kontrola nespojitosti samostatného zemniče a zemnící sítě měnírny              
             

ks

Revize a TBZ , provádí osoba určená provozovatelem, dodavatel provádí měření, která jsou
podkladem pro revize a TBZ        
             
měření mimimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s
nastavením ochran při normálním napájení                                       

ks

měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s
nastavením ochran při nouzovém napájení propojením úseků                                    

ks

kontktrní osoba:               František Paštika MT 724208148 - termín dle dohody
                                       

70 160,00

70 160,00Celkem  Kč bez DPH

ID smlouvy  433445
-----------------------------

Číslo objednávky prosím uvádějte na dodacích listech i daňových dokladech (fakturách). Dodávky z této smlouvy se řídí,
pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, platnými právními předpisy. Daňový doklad zašlete dvojmo, kopii
objednávky prosím přiložte.

V případě povinnosti zveřejnění  této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.“    
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