
obiednávka č .169 Ze dne 03. 08.2020

Objednatel:
Město Tachov
Hornická 1695

341 0I  Tachov

IC:00260231
DIČ : CZ0O26O23I

Dodavatel:

Chejnovský' s.r.o.
Rapotí nská 157ó

347 0I  Tachov
IČ :26363330
DIČ : CZ2636333O

Č .t.:  zssgq70257l0t00

Termí n dodání :  do 23. 09. 2020

Přeprava: -

Název akce:24 b.j. Bělojarská Tachov

objednáváme u Vás dodávku amontáž  chlazeni mí stnosti zá| ož niho zdroje výahu

Práce budou provedeny v rozsahu Vaš í  nabí dky z 09. 07.2020

Cena praci bude ú č tována po dokonč ení  praci. Splatnost faktury je 10 dnů  ode dne její ho

doruč ení  objednateli.

Celková cena prací  nepřesáhne 66.L94,00 Kč  bez DPH

Smluvní  strany souhlasí  se zveřejnění m té to objednávky v plné m znění  vč etně vš ech

obsaŽených ú dajů  a informací  podle zákona č . 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách

ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) a zároveň se dohodly, ž e zvďejnění  v registru smluv provede město Tachov.

Pří loha:
Cenová nabí dka z 09. 07. 2020

objednatelprohlaš uje, Že předmět plnění  slouž í  objednateli k ekonomické  č innosti

Fakturujte na adresu:

Město Tachov
Homická 1695

347 0I  Tachov

Podpis

Ing. Josef Horáč ek, mí stostarosta Tachova



f

stavební  č innost
fasády, opravy fasád

strojní  omí tky
zate vact systé my

Společ nost je zapsána v obchodní m rejstří ku u Krajské ho soudu v Plzni' oddí l C' vloŽka 15555

Tachov dne ............

Vyřizuje......

cENoVÁ NABí DKA

l n v e s t o r :  Městský Úřad Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, lČ o :  00260231

S t a v b a :  klimatizace mí stnosti UPS, MalometráŽní  byty - Tachov, Bělojarská

Gena

Rgpotí nská 1576,347 01 Tachov
lco 26363330 DIC CZ 26363330

9.7.2020
Vladimí r Chejnovský

s, r.0.

Popis MJ MnoŽství CenaiMJ Cena v KČ

1

2

3

Venkovní  kondenzač ní jednotka LG +  vnitřní
nástěnná jednotka vč . lR ovladač e, celoroč ní
provoz, chladí cí  výkon 2,5kw

Silový pří vod pro venkovní  KJ a revize -
'1 x230V/50HZljistění  1 6A, charakteristika''C''

Doprava a montáŽ, tlakové  zkouš ky, uvedení do
provozu, zaš kolení  obsluhy

kpl

kpl

kpl

1

1

1

31 694

4600

29900

3'1 694,00

4 600,00

29 900,00


