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Oblednávka'

Objednáváme provedení injektáže PUR - Stropní konstrukce vgaráżi ředitelství ZZS ZK p.o. Zlín
Peroutkovo nábřeží 434. a to na základě Vaší cenové nabldky ze dne 25.10.2019 za celkovou cenu
70.980, - Kč bez DPH s termínem do 30.12.2019.

S pozdravem

JUDr. Josef Valenta
ředitel

Příloha
. Cenová nabídka ze dne 25.10.2019
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Objekt:

ZZS ZK Peroutkovo nábřeží 434
Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
Obsah nabídky:

Provedení injektáže PUR - stropní konstrukce v garáži

1. Vymezení předmětu a místa zakázky

1.1. Předmětem plnění díla je Provedení injektáže PUR - stropní konstrukce v garáži

1.2. Místem plnění díla bude ZZS ZK Peroutkovo nábřeží 434

1.3. Rozsah předmětu díla spočívá v provedení prací uvedených v položkovém rozpočtu, vč. všech potřebných

souvisejících prací k bezvadnému provedení díla  – viz příloha

2. Cena díla a platební podmínky

2.1. Cenová nabídka byla zpracována dle podkladů poskytnutých zadavatelem.

2.2. Položkový rozpis prací pro provedení díla je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této nabídky.

2.3. Nabídková cena ve výši Kč bez DPH  / vč. DPH /  je cenou maximálně přípustnou v rozsahu

kalkulovaných výměr. 

2.4. V nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s úplnou a kvalitní realizací, vč. dokončení a předání díla. 

Dále cena díla obasahuje zabezpečení díla proti poškození a krádežím, pojištění proti živelným pohromám a zajištění

bezpečnosti práce.

2.5. V případě nutnosti provedení prací které vyvstaly v průběhu zpracování předmětu zakázky jež nebylo možno předvídat 

před podpisem smlouvy či objednávky a jsou nutné ke zdárnému dokončení díla, budou tyto práce a cena dohodnuty

a písemně oběma stranami potvrzeny ve stavebním deníku ještě před zahájením těchto víceprací.

2.6. Zhotovitel  nebude požadovat zálohu na provedení díla. 

2.7. Splatnost závěrečné faktury je 14 dní od vystavení faktury zhotovitelem.

2.8. Zhotovitel doloží k závěrečné faktuře soupis provedených prací po položkách dle skutečně provedených prací, který

bude odsouhlasen objednatelem.

3. Doba realizace díla

3.1. Dílo bude realizováno dle možností a požadavků objednatele, předpokládaná délka realizace je 7 dnů včetně

technologických přestávek.

3.2. Zhotovitel je povinen do termínu ukončení prací předat objednateli dílo bez závad a nedodělků písemným záznamem 

podepsaným oběma smluvními stranami. 

4. Jakost díla a záruční podmínky

4.1. Zhotovitel poskytne na zhotovené dílo záruku v délce 36 měsíců.
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2.4. V nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s úplnou a kvalitní realizací, vč. dokončení a předání díla.
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IČ:

DIČ:

 

č.pol. položka
měr. 

jedn.

počet 

jedn.
jedn. cena celkem

1. provedení injektáže zdiva dvousložkovým PUR do 150 mm m
2

10,00 3 967,00 39 670,00

 - příprava na injektáž: vrtání, osazení injektorů 

 - provedení vlastní injektáže zdiva

2. dokončovací práce: odstranění injektorů, zaplnění otvorů rychlovaznou hmotou m
2

10,00 1 960,00 19 600,00

3. provedení nátěru betonové konstrukce - izolace proti průsaku m
2

10,00 497,00 4 970,00

4. ostatní náklady soubor 1,00 6 740,00 6 740,00

 - doprava, přesun hmot a injektážních technologií

 - čištění injektážní soupravy, likvidace N odpadu po injektážní směsi

 - použití mobilního lešení Cena bez  DPH 70 980,00

DPH 21% 14 905,80

Celkem cena s DPH 85 886,00

/zaokr./

DPH 21% v režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací 

dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

datum: 25.10.2019

Platnost cenovové nabídky je 2 měsíce od data jejího zpracování. zpracoval: Milan Haboň

Provedení injektáže PUR - stropní konstrukce v garáži

PŘEDBĚŽNÁ CENOVÁ NABÍDKA

ZZS ZK Peroutkovo nábřeží 434

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
p. Oldřich Vajsner

702 208 753

oldrich.vajsner@zzszk.cz
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v v měr. počet .c.po|. polozka jed“ jed“. Jedn. cena celkem

1. provedení injektáže zdiva dvouSIožkovým PUR do 150 mm m2 10,00 3 967,00 39 670,00
- příprava na injektáž: Vrtání, osazení injektorů
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