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Vystavena dne: 
Revize č.
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Poptávka č.
Ze dne: 2.12.2019

VD Březová - výměnu těsnícího profilu

Nabízející:

Ševčík HYDRO s.r.o.
Kotvrdovice 316
679 07 Kotvrdovice, Česká republika
IČO: 292 00 113
DIČ: CZ29200113
plátce DPH 
bank, spojení: 
číslo účti 
číslo telefonu 
Mobil:

Nabídka pro:

^pon.cz

mobil.: -> 
tel.: 
e-mail :

Povodí Ohře, státní podnik
Mostecká 50,
362 32 Otovice

1. PŘEDMĚT NABÍDKY, CENA

Pozn.:

viz tabulka:

POLO
ŽKA

MNOŽE
TVÍ 
w

PŘEDMĚT NABÍDKY - POPIS CENA 
Kč/ks

CENA 
celkem Kč

1.
Výměnu těsnícího profilu pravého 
segmentu pravé spodní výpusti pro 
VD Březová

95 400,-Kč

CELKOVÁ CENA 95 400,-Kč

• Cena obsahuje: doprava pracovníků, nový těsnící profil, demontáž a montáž + 
veškeré pomocné práce pro demontáž a montáž na místě, těsnostní zkoušky.

• Termín dodání: cca 2-3 týdny od objednání těsnícího profilu.
• Předpokládaná doba práce na díle: cca 5 dnů

Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH. DPH bude účtováno ve smyslu zákona o dani 
z přidané hodnoty.
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Cena jsou pevné a zahrnují veškeré náklady na výrobu předmětu nabídky vč. výrobní 
dokumentace, nákupu materiálu, zkoušek a dílenské přejímky za účasti objednatele

Dodací podmínky - FCA závod Ševčík HYDRO s.r.o., Kotvrdovice dle INCOTERMS 
2010.

V případě změn při zadání může být cena změněna, a to pouze při oboustranné dohodě.

Pozn.: Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2008 a 14001:2004 a velkého svářecího 
průkazu dle ČSN EN 1090-1 a ČSN EN ISO 3834-2:2006.

2. SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, NOREM A ZKOUŠEK

Nabízející se zavazuje, že veškeré použité materiály budou splňovat požadavky dle ČSN a od 
dodavatele budou opatřeny potřebným atestem kvality. Hutní materiál bude splňovat EN 
10204 3.1.B Inspekční certifikát. Výroba bude splňovat normu dle ČSN případně dle DIN.

i 1

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Splatnost konečné faktury 30 dnů od data jejich vystavení.

? . 1 1
4. dodačí Lhůta ' t

i *

Termín dodání: cca 2 - 3 týdny od objednání těsnícího profilu.

5. ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruční lhůta je 24 měsíců od data uvedení zařízení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od 
data expedice zařízení ze závodu zhotovitele. V případě požadavku na prodloužení záruční 
Jhůty je možné toto akceptovat za určitých podmínek, např. navýšení ceny.
Pro dodávky nakupovaných výrobků shodně se záruční lhůtou poskytovanou výrobcem.

Záruka se nevztahuje na závady na zařízení dodaných případným objednavatelem event, 
provozovatelem a na závady vzniklé provozním opotřebením a provozem zařízení.

Záruka za bezzávadnou funkci zařízení v provozu je podmíněna prováděním odborné obsluhy 
a odborné a dostatečné údržby zařízení provozovatelem dle návodu na obsluhu a údržbu.

V případě výskytu vady díla v záruční době bude tato závada odstraněna ihned po zaslání 
písemné reklamace.

6. PŘEJÍMKY

Veškeré práce - výroba a nátěry budou prováděny ve výrobním závodě v Kotvrdovicích. 
Přejímka bude uskutečněna v Kotvrdovicích.
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7. PLATNOST NABÍDKY

Je platná v celém rozsahu do 31. 3. 2020.

8. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Práce budou prováděny kvalitně a v souladu s evropskými technickými normami a realizací 
této zakázky se budou zabývat kvalifikovaní pracovníci.

Ostatní podmínky, které nejsou uvedeny v naší nabídce, budou řešeny v případě uzavření 
smlouvy o dílo.

Těšíme se na spolupráci v případě realizace této zakázky a jsme s pozdravem

Obchodní a projektová manažerka

V Kotvrdovicích, dne 7. 1. 2020

NABÍDKA -VD Březová - výměna těsnícího profilu Strana 3/3


