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Čj.:  186/19/pš           Olomouc 9.července 2019 
 
 
 
Objednávka č.61/2019 na stavbu: “Uničov, vodovod ul. Nádražní- příprava pro II. etapu 
– montáž potrubí“   
 
 
Na základě Vámi zaslané nabídky ze dne 4.7.2019 na montáž potrubí LT DN 200, u Vás 
objednáváme provedení níže uvedených prací: 

 spolupráce při pokládce a vlastní montáž potrubí DN 200, dl.126 m – 21 ks trub 
 osazení signalizačního vodiče a výstražné fólie – cca 130 m 
 navrtávka 3 ks přípojek (d 32 a 25) 
 tlaková zkouška potrubí 
 zkouška průchodnosti potrubí 

 
Dále u Vás objednáváme naložení námi zakoupeného trubního materiálu v areálu JOKVA 
Olomouc a.s., Mezice 81, Náklo, dopravu a složení v místě stavby – místo pro uložení 
zajištěno. 
 
Na skladě JOKVA je k vyzvednutí uloženo:  

 21 ks trub NATURAL DN200/6m, C40 
 21 ks gumových těsnících kroužků STANDARD DN200 
 2 ks navrtávacích pasů (litina) HOD DN200/216-225 s mosaz. 

šoupátkem a PE koncovkou 
 1 ks navrtávacího pasu (litina) HOD G1“ DN200/216-225 

s mosaz.šoupátkem 
 1 ks spojky ISIFLO T105 25x 1“ šroubení 

 
Termín zahájení prací:   od výzvy objednatele (vázáno na zahájení výkopových prací  
     firmou KAVOPLYN s.r.o, předpoklad 15.7.2019) 
Termín dokončení prací:    do 31.8.2019 
 
Cena díla, dle zaslané nabídky: 
Montážní práce, vč. fólie a vodiče………………………………………….. 55 440,- bez DPH 
Doprava, naložení a složení materiálu z JOKVA Olomouc a.s.………….   5 800,- bez DPH 
cena celkem………………………………………… ………………………61 240 Kč bez DPH 
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Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení zhotovitelem. 
 
Na provedené práce je sjednána záruka v délce 60 měsíců. 
 
Termín zahájení výkopových prací bude oznámen zhotoviteli min. 3 dny předem. 
 
S pozdravem a přáním úspěšné spolupráce. 
 
 
 
 
 
 
        RNDr. Ivan Kosatík 
        ředitel společnosti 
 
 
 
Příloha: cenová nabídka zhotovitele  


