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OBJEDNÁVKA číslo:  59/2019 

Dodací lhůta: dle dohody 

 

Kopii objednávky vraťte s fakturou! 

NEJSME PLÁTCI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY   

             

                                                                                                                                     

                                                                                                                                

         Ing. Antonín Ernst  

                                                                                                          28. pluku 1006/6 

                                                                                             101 00  PRAHA 10 

 

 

    Vyřizuje /linka    V Milevsku dne 19. 9. 2019 
                                                 Táborová 382521393 
 

 

Věc: Objednávka 

 

 
     Na základě provedené předběžné řídící finanční kontroly dle ustanovení § 26 zák. č. 320/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů u Vás objednáváme vypracování projektu stavby na rekonstrukci 

plynové kotelny v objektu 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690/3 v tomto rozsahu: 

 

1. Projekt bude obsahovat část technologickou: 

 

- návrh dvou kondenzačních kotlů s nízkými emisemi, s emisními faktory:  

 NOx = 40 mg/kWh, CO = 17 mg/kWh 

- výkon kotlů bude optimalizován podle energetického auditu z roku 2006 

- bude posouzena vhodnost stávajícího odtahu spalin a návrh napojení kondenzačních kotlů  na  

   komínové těleso    

 - stávající topné větve budou v kotelně rekonstruovány a budou navržena nová čerpadla a armatury 

 - bude zrušena otevřená expanzní nádoba a bude navržena uzavřená topná  soustava z důvodů   

   okysličování vody, které snižuje životnost zařízení.   

 

2. Projekt bude obsahovat část měření a regulace: 

 

- provoz kotelny bude automatický a bude obsahovat veškeré bezpečnostní a havarijní  

   zabezpečení předepsané platnou legislativou 

- jednotlivé topné větve budou řízeny ekvitermní regulací s časovým programem 

- regulace kotelny a vytápění budou volně programovatelné uživatelem pomocí počítače s  

  připojením GPS 

- havarijní a provozní  stavy bude možné sledovat pomocí mobilního telefonu 

 

3. Projekt bude obsahovat propočet investičních nákladů pro dodávku a montáž zařízení podle bodů  

    projektu 2 a 3 
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     4.  Cena projektu zahrnuje místní šetření a konzultace: 

 

                Celková cena projektu:  78 000,- Kč  bez DPH 

                Projektant není plátcem DPH 

 

     5.   Termín a předání projektu: 

 

                Předání projektu ke dni 31.10.2019.  

                Předáním se předpokládá podání na poštu, nebude-li dohodnuto jinak 

                Projekt bude doručen v 5-ti tiskových soupravách 

                Projekt bude k dispozici v elektronické verzi. 

 

 

 

Prosíme o potvrzení objednávky.  

 

 

 

 

 

       

                                                                        PaedDr. Martin Hrych 

              ředitel školy  
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