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1 Podklady pro vypracovéni nabidky

Podkladem pro vypracovénl' nabl'dky bylo:
o obhll'dka predmétného prostoru

2 Predmét nabidky

Predmétem nabl'dkyje:
o doplnénl' VZT potrubl' do prostoru myéky za Uéelem snl'ienl' vlhkosti.

Predmétem nabl'dky ham:
0 zpétné zapravenl' SDK v prostoru kuchyné. V tomto okamiiku nelze nacenit

Protiplnénl' Objednatele:
o zpfistupném’ objektu

3 Technické reéeni
Do prostoru myéky bude napojeno ze stévajI'CI' VZT jednotky potrubl', které povede tésné

pod snl'iem'Im stropem. Potrubl' bude osazeno nasévacima qstkama pro odvod vzduchu.
Uhrada pfl'vodnl'ho vzduchu bude z prostoru kuchyné.
Do prostoru kuchyné na odtahové potrubl' se namontuje regulaénl' klapa z dfivodu délenl'

odtahového vzduchu kuchyné a myéky.

4 Cenové éést nabidky

Pol. Nézev Cena v Kc“:
1 TR 600x200-3m 3800
2 Tvarovky - 3ks 4500
3 Klapka regulaénl' 600x600-1ks 2690
4 VyL'Jstka - 3ks 3200
5 montéinl' materiél 650
6 demontéie SDK v prostoru myéky 1500
7 L'Jprava napojovaCI'ho potrubl' 5000
8 doprava 4000
9 L'Jprava zaregulovénl' a nastavenl' VZT jednotek 2500
10 montéi 6000

Celkové cena v Ké bez DPH 33 840

Ceny uvedené v této nabl'dce jsou platné jako celek. V pFipadé zéjmu pouze o vybrané
poloiky budou ceny upraveny.

PFI’padné Vl'cepréce nad rémec této nabl'dky (zde neuvedené anebo v této chVI'li
Objednatelem nepoiadované) budou Uétovény sazbou 400,- Ké/hod. podle zépisfl,
uvedenych a odsouhlasenych v Montéinl'm denl'ku, ve Zménovém listu, pfip. v Zépisu
o servisnl'm zésahu + dopravnl' a dalél' prokazatelné vynaloiené néklady. Toto se tyké také
dodateém'Ich programétorsch praCI' (na zékladé dodateénych poiadavkfl Objednatele),
pokud tyto nebudou predmétem samostatné nabl'dky.

Cena bude povaiovéna za smluvnl' dle § 2 Zékona o cenéch ('3. 526/90 Sb. K cené bude
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pfipoétena DPH podle platnych ustanovenl' Zékona (‘2. 235/2004 Sb. v platném znénl'.

Cenové éést nabl'dky vychézi ze skuteénostl', které byly znémy k datu pfedklédém’ nabl'dky,
z cenové Urovné roku 2019 a platného devizového kurzu.

V pfipadé zmén technického zadénl', cenoch vstupt‘] nebo kurzu mohou byt ceny
odpovidajI'CI'm zpt‘Jsobem upraveny.

5 Dodaci tIty a dodaci podminky

o Dodaci Ihfita je dle domluvy 0d potvrzenl' zévazné objednévky.
o Fakturace bude provedena p0 pFedénI' dl'la.
o Splatnost faktury bude 30 dnCI.

Dodaci Ihfity a dodaci podml'nky mohou byt déle upfesnény v pfipadné smlouvé o dl'lo.

V pfipadé, fie pFedmétem dl'la jsou vyirobky, na které se vztahuje zékon ('3. 22/1997 Sb. a
navazujI'CI' nafizenl’ vlédy, bude na né vydéno prohlééenl' o shodé podle zék. 22/1997 Sb. ve
znénl' platnych pfedpisfl.

6 Zéruky

Zéruénl' doba na pfedmét nabl'dkyje 12 mésicf] ode dne pfedénl' pfedmétu dl'la.

Na nakupované komponenty se vztahuje zéruéni doba s terml'nem a podle podml'nekjejich
vyirobce nebo prodejce.

7 Ostatni

Dodavatel mé zaveden systém Fizenl'jakosti dle ISO 9001:2015.

Dodavatel je pojiétén proti ékodém, které by vznikly z jejl' éinnosti. Pojiéténl'je sjednéno na
plnénl' za ékody do vyée 10.000.000,- K6.

BIiZéI’ informace o naél' spoleénosti spolu s referencemi najdete na naéich webovych
strénkéch www.temex.cz
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8 Platnost nabidky

Tato nabl'dka je platné po dobu 30 (1a ode dne vystavenl'.

Dékujeme Vém za projeveny zéjem o naée sluiby a douféme, 2e budete s naél' nabl'dkou
spokojeni. V pFipadé jachkoliv dotazf’J se prosim obrat’te na nl'ie uvedené pracovnl'ky.

Zpracoval:
vedouci stf'. Vzduchotechnika
tel.:
e—mail:

V Ostravé dne 07.08.2019
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