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SMLOUVA O DÍLO

č.j. KRPP-40075-40075-8/ČJ-2021-0300VZ-VZ

Název:
Sídlo:
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
kontaktní adresa:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28

náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku
75151529
CZ75151529
Česká národní banka
8246881/0710
5ixai69
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28
Plzeň

dále jen ,,objednatel"

a

Společnost: TEPSTROJ s.r.o.
Sídlo: Československých legii 548/6, 415 01 Teplice
zastoupený: jednatelem společnosti
IČO: 28747623
DIČ: CZ28747623
Bankovní spojení: Česká spořitelna Teplice - Srbice
Číslo účtu: 1878927319/0800
Telefon:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C vložka 30532

dále jen ,,zhotovitel"

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

SMLOUVU O DÍLO

Předmět díla

Předmětem díla je provedení odborných prohlídek nízkotlakých kotelen, kontrol (revizí)
plynových zařízení a revizi tlakových nádob stabilních v období roku 2021 a 2022 (dále jen
,,kontroly") specifikovaných v příloze č. 1 až č. 15 této smlouvy v objektech Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje (dále jen ,,KŘP-P") dle příslušných platných norem a
předpisů upravujIcích tuto oblast a dodání příslušných zpráv.
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Doba, způsob a místo plněni

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje
a) v termínu od 1. května 2021 do 31. srpna 2021 provést odbornou prohlídku

nízkotlakých kotelen, revizi plynových zařízení a revizi tlakových nádob stabilních
dílo a doručit objednateli příslušné zprávy o jejich provedení do 31. srpna 2021,

b) v termínu od 1.· května 2022 do 31. srpna 2022 provést odbornou prohlídku
nízkotlakých kotelen, kontrolu plynových zařízení a revizi tlakových nádob stabilních
a doručit objednateli příslušné zprávy o jejich provedení do 31. srpna 2022.

2. Kontroly budou prováděny v objektech v pracovní dny od 07:00 - 15:30 hod. Změna
těchto termínů je možná po dohodě s kontaktní osobou objednatele:
referent odboru specializovaných činností KŘP-P, tel. e-mail:

3. Po provedení každé jednotlivé kontroly vyhotoví zhotovitel ve trojím vyhotovení
příslušnou zprávu. Dvě písemná vyhotoveni zprávy obdrží objednatel a jedno vyhotovení
si ponechá zhotovitel.

4. Místa plnění objednatele a druhy revidovaných zařízení jsou specifikované v příloze č. 1
až Č. 15.

5. V případě změn skutečností uvedených v ČI. ||., odst. 4, budou tyto změny řešeny
dodatkem k této smlouvě.

6. Před započetím díla zhotovitel předloží zástupci objednatele ke schválení ,,harmonogram
provádění kontrol".

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla:
bez DPH 89 680,- Kč
S DPH 21% 18 832,80 Kč
včetně s DPH 108 512,80 Kč

Slovy: jednostoosmticÍcpětsetdvanáctkorunčeskýchosmdesátha|éřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
Cena díla je s odkazem na ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, považována za cenu nejvýše přípustnou. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně rozsahu předmětu díla, tj. k navýšení či
sníženi počtu míst plnění, resp. počtu nebo druhu revidovaných zařízení, zaplatí
objednatel cenu upravenou s přihlédnutIm k rozdIlu v rozsahu nutné činnosti a v účelných
nákladech spojených se změněným prováděním díla a tato cena musí korespondovat
s cenami poskytovanými dle této smlouvy.

IV.
Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena v české měně převodním příkazem na základě
zhotovitelem vystavené faktury.
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2. Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli provedením díla a doručením
příslušných vyhotoveni zpráv objednateli.

3. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 30 dnů od obdržení faktury vystavené na
adresu objednatele tj. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28
Plzeň, a doručené ve dvojím vyhotoveni na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje, OSČ, Nádražní 2, 306 28 Plzeň. Fakturu lze zaslat i elektronicky prostřednictvím
datové schránky.

4. Faktura musí obsahovat veškeré obecné náležitosti daňového dokladu stanovené
platnými daňovými a účetními předpisy, dále pak musí obsahovat číslo této smlouvy o
dílo.

5. Nebude-li faktura splňovat náležitosti dle odst. 4 tohoto článku, nebude-li ve dvojím
vyhotovení (platí pro písemné vyhotovení), případně bude-li obsahovat nesprávné
cenové údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem
dostal do prodlenI s její splatností.

6. Daňový doklad, vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude
příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže
si objednatel ověří způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není
nespolehlivým plátcem a bankovní účet uvedený v této smlouvě je shodný s údajem
v jeho registraci. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ daně a
DPH převede přIslušnému finančnímu úřadu.

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet
zhotovitele, popř. postupem dle odstavce 6.

V.
Povinnosti zhotovitele

Provést celé dílo řádně a v termínu dle harmonogramu provádění kontrol.

VI.
Ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činností a
bezpečnostní ochranou objektů objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním
vztahem případně dozvěděl. Tyto informace jsou informacemi neveřejnými s povinností
dodržování mlčenlivosti.

2. Zhotovitel se též zavazuje, že poučí své zaměstnance, kteří budou poskytovat služby
podle této smlouvy, o povinnosti zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících
s předmětem této smlouvy, jakož i nesdělovat nikomu informace souvÍsejÍcÍ s činností a
bezpečností ochranou Objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem
případně dozvěděl.

3. Objednatel a zhotovitel jsou si vědomy, že povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích
získaných v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy trvá i po skončení platnosti této
smlouvy.

VIl.
Sankce

1. V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu (faktury) vzniká zhotoviteli
právo na úrok z prodlení. výše úroku z prodlení se řídí nařIzenIm vlády č. 351/2013 Sb.,
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kterým se určuje výše úroků z prodlení, v platném znění.

2. V případě neprovedení kontroly, popř. nedoručení písemných vyhotovení revizních zpráv,
ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
500,- KČ (včetně DPH) za každý den prodlení.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dokumentace veřejné zakázky, tj. zadávací
dokumentace a nabídka zhotovitele ze dne 14.4.2021 jsou pro oba závazným
podkladem pro vyhotovení této smlouvy.

2. Z důvodu právní jistoty objednatel a zhotovitel prohlašují, že jejich závazkový vztah
založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zveřejní zprávu o posouzeni a hodnocení
nabídek a kompletní znění této smlouvy, a to včetně identifikačních údajů zhotovitele a
výše zhotovitelem nabídnuté ceny. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s výše
uvedeným souhlas

4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy použije výhradně pro účely,
které nejsou předmětem daně, resp. k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k
dani ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IX.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech smluvních oprávněn jednat tel.

2. Za objednatele je ve věcech organizačních oprávněna jednat tel.

3. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: tel.:

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za objednatele
a zhotovitele.

2. Účinnost smlouvy nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě,
budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

4. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech (5 stran smlouvy a 19 stran příloh), z nichž
dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy k této smlouvě jsou její nedIlnou
součástí.
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PMoho č, 1 až č, 15 - Cenová nabídka
PNloha č, 16 až č. 18 - Souhrnná nabídková cena

. 26 -Ok 2021V Plzni dne

Za objednatele:

V Teplicích dn, 2/'? ,ý 7C2Z ;1

Za zhotovitele:

jednatel
TEPSTROJ s.r.o.
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Přílohač 1 k č. KRpp'mm5=ejmmvz=vz

l Cenová nabídka

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen provedené podle příslušných právních norem
(V současnosti podle vyhláŠky ČÚBP Č. 91/1993 Sb. a nařízení vlády Č. 101/2005 Sb.)

včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

ČÁST A - objekty Domažlice

Položka celkový Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt výkon úkonů včetně dopravy v KČ úkonů včetně dopravy v KČ

kotelny . . , bez DPH za ,rok 2021,, ,,, ,. ,. ,, .bez,,DPH,za rok ,2022 .
.:.'. :::·'..: :::.:.:.:.'.' :.'.'.;.;·".-..;- .' '·'· .: :';;::.:.:.;.:.:.:.'.'.'. · ·' '· ' ;;:;;; :;:;Z:.. '.'.:. ·;:.::;;i:i:i;;;.-;·

hjekty amaž7iee:* ' ' ' :::.:'::,::':"::'",, ĺ ' -' " "" 'i ' ."" :--...·.:... :.:'.':':.:':".' :::"=!';:.j=,::::;=,:-""'".:=::,:::::::" "' -"-,.
l Domažlice, Kosmonautů 165 - objekt č. l 308,4 kW 600 600
2 Domažlice, Kosmonautů 165 - objekt č. 3 102,8 kW 600 600
3 Domažlice, Kosmonautů 165 - objekt č. 4 102,8 kW 600 600
4 Domažlice, Kosmonautů 165 - škola 308,4 kW 600 600
5 Domažlice, Kosmonautů 165 - autodílna 111,5 kW 600 600
6 Domažlice, Hruškova 152 96 kW 600 600

7 Celková nabídková cena (součet položek l až 6) 3600 3600
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l Cenová nabídka

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen provedené podle příslušných právních norem
(v současnosti podle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)

vČetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

: ČÁST B - objekty Klatovy

'¶

l

'm

l

Položka celkový Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt výkon úkonů včetně dopravy v KČ úkonů včetně dopravy v KČ

kotelny bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
" ".'j;;'; i'. ; ;'i:i ,i:ji"i -.' "·. '; , .. . ' : ; ';': . . ... ,. , , ,,, . . . . . . . l l l l :::,;';: ;.;.:::;;š'i:':-:·:-':.::ii'::;:;:.: ·:.:

;·'.;- - ' '. '. ' "' ' ' .......,..-": '.'.'.'.'!i :.; .,,:,,,.,, ..:,',::;;|::);:,.,,,:,::,,:::.,, :,,,,,,,;,.;,

l Klatovy, Plzeňská 90/III 210 kW 600 600

2 Železná Ruda, Javorská 98 220 kW 600 600

3 Celková nabídková cena (součet položek l až 2) 1200 1200
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Cenová nabídka

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen provedené podle příslušných právních norem
(v současnosti podle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)

včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

ČÁST C - objekty Rokycany

Položka celkový Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt výkon úkonů včetně dopravy v KČ úkonů včetně dopravy v KČ

kotelný . bez DPH za rok 202,1,,, .. bez,.DPH za rok 2022
objek Rakyúany; ' :"" "".'.'. .,:!'::'

l Rokycany, Čelakovského 902 186 kW 600 600

2 Celková nabídková cena 600 600
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Cenová nabídka

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen provedené podle příslušných právních norem
(v současnosti podle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., a nařízení vlády Č. 101/2005 Sb.)

včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

ŽÁST D - objekty Tachov

Položka celkový Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt výkon úkonů včetně dopravy v KČ úkonů včetně dopravy v Kč

koteln bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022

;
m :!i;:8 ': %

l Stříbro, 5. května 813 63 kW 600 600
2 Tachov, Plánská 2032 300 kW 600 600

3 Celková nabídková cena (součet položek l a 2) 1200 1200
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Cenová nabídka

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen provedené podle příslušných právních norem
(v současnosti podle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. a nařízení vlády Č. 101/2005 Sb.)

včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

ČÁST E - objekty KŘP-P

Položka celkový Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt výkon úkonů včetně dopravy v KČ úkonů včetně dopravy v Kč

koteln bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
Objekty křr-pj i!,:g|lq·,::':'i:?=:,i:!:!|:,:::.:i|||l:!'i:':, !i|:| . - .. .. , , .

l Červený Hrádek 450 kW 600 600
2 Kozolupy 120 450 kW 600 600

3 Celková nabídková cena (součet položek l až 2) 1200 1200
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Příklka Č. 6 k č:KRpp=mmmčjmmvz-vz

Cenová nabídka

Kontrola (revize) plynového zařízení vČetně vypracování jednoroční písemné zprávy podle
příslušných právních norem (v současnosti podle VyhláŠky Českého úřadu bezp. práce Č. 85/1978 Sb.)

na období roku 2021 a 2022

ČÁST A - objekty DomaŽlice

Položka Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt Plynové zařízení úkonů včetně dopravy v KČ úkonů včetně dopravy v KČ

bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
9Ei|:| Iii j!

Domažlice, Kosmonautů 165 20 20
ekonomické oddělení kotel ODRA EKO 40 kW 40 40
sklady 2 kotle á 49 kW 40 40
ŠPS 3 kotle á 102,8 kW 60 60

chovná stanice 2 kotle 45 kW a 30 kW 100 100
ohřívač 10,1 kW 60 60

objekt č. l 3 kotle á 102,8 kW 200 200
l regulační stanice plynu středotlaká RS 140 140

kuchyně 1 kotel á 102,8 kW 50 50
autodílna 2 kotle 48 kW a 63 kW 80 80
myčka 1 kotel á 44 kW, 2 teplovzd.jedn. 100 100
truhlárna kotel Heman HIA HE 25 40 40
vrátnice 1 kotel á 30 kW 40 40
zdravotnické zařízení l kotel á 102,8 kW 40 40
oúv - objekt č. 2 2 kotle á 45 kW 140 140

i
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2 Domažlice, Hruškova 152 kotel VIADRUS 96 kW 400 400
kotel DAKON 30 kW kontrola nebude provedena 100

3 Holýšov, Jiráskova tř. 5
kuchyňský sporák 170 170

4 Horš. Týn, Dvořákova 339 kotel á 25 kW 400 400

5 Poběžovice, Mariánská 336 kotel VIADRUS 44,5 kW 400 400

6 Celková nabídková cena (součet položek l až 5) 2520 2620
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Cenová nabídka

Kontrola (revize) plynového zařízení včetně vypracování jednoroční písemné zprávy podle
příslušných právních norem (v souČasnosti podle VyhláŠky Českého úřadu bezp. práce Č. 85/1978 Sb.)

na období roku 2021 a 2022

ČÁST B - objekty Klatovy

Položka Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt Plynové zařízení úkonů včetně dopravy v KČ úkonů včetně dopravy v KČ

bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
%ž mnmn mmmmmmmm mmmmt

- . kuchyňský sporák 100 100l Zelezná Ruda, l. máje 136
2 kotle á 49 kW 350 350
kotel 45 kW 50 50

. 2 kotle á 24 kW 100 1002 Klatovy, Gorkeho 792
2 topidla á 3 kW 150 150
nástěnné topidlo 28 kW 100 100

2 kotle á 105 kW 200 200
3 Klatovy, Plzeňská 90/III

nástěnný kotel 20 kW 100 100

, , kotel VOLF CGB 50 300 3004 Nýrsko, Klatovska 382
kuchyňský sporák 100 · 100

5 Horažd'ovice, Blatenská 1081 2 kotle á 48,6 kW 160 160
6 Plánice, Náměstí 178 kotel Buderus 40 kW 400 400

- kotel 28 kW 150 150

V 2 velkokuchyňské sporáky 200 2007 železná Ruda, Javorská 98
1 plynová stilička 60 60
2 kotle á 110,2 kW 300 300

8 Celková nabídková cena (součet položek l až 7) 2820 2820



Cenová nabídka

Kontrola (revize) plynového zařízení včetně vypracování jednoroční písemné zprávy podle
příslušných právních norem (v současnosti podle Vyhlášky Českého úřadu bezp. práce Č. 85/1978 Sb.)

na období roku 2021 a 2022

ČÁST C - objekty Rokycany

Položka Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt Plynové zařízení úkonů včetně dopravy v Kč úkonů včetně dopravy v Kč

bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
Ob/ekO'kÓ éiiiÓ ::': : ':: ':',':,'"g'," '"""": ,

l Hrádek u Rokycan, l. máje 269 kotel 28 kW 450 450
m2 Rokycany, Čelakovského 902 2 kotle á 93 kW 450 450

, , plynová stolička 4 kW 100 1003 Rokycany, Jiraskova 179/1
2 kotle á 25 kW 350 350

kotel 45 kW 350 350
4 Radnice, Plzeňská 55

kuchyňský sporák 100 100
2 kotle á 35 kW 350 350

5 Zbiroh, Bezručova 490
kuchyňský sporák 100 100

6 svojkovice - dálniční odd. 2 kotle á 24,7 kW 450 450

7 Celková nabídková cena (součet položek l až 6) 2700 2700
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Cenová nabídka

Kontrola (revize) plynového zařízení včetně vypracování jednoroční písemné zprávy podle
příslušných právních norem (v současnosti podle VyhláŠky Českého úřadu bezp. práce č. 85/1978 Sb.)

na období roku 2021 a 2022

ČÁST D - objekty Tachov

Položka Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt Plynové zařízení úkonů včetně dopravy v KČ úkonů včetně dopravy v KČ

bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
'"""!Š

l Tachov, Plánská 2018 2 kotle á 48 kW 450 450
2 kotle á 150 kW 225 225

2 Tachov, Plánská 2032
2 ohřívače á 18 kW 225 225

3 Stříbro, 5. května 813 kotel 63 kW 250 250

2 kotle á 45 kW 300 300
4 Ostrov u Stříbra - dálniční odd.

ohřívač 9 kW 120 120

5 Celková nabídková cena (součet položek l až 4) 1570 1570

it
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Cenová nabídka

Kontrola (revize) plynového zařízení včetně vypracování jednoroční písemné zprávy podle
' příslušných právních norem (v současnosti podle Vyhlášky Českého úřadu bezp. práce Č. 85/1978 Sb.)

na období roku 2021 a 2022

Část E - objekty KŘP-P, MŘP Plzeň, ÚO Plzeň-venkov

Položka Cena za provedení všech Cena za provedení všech
číslo Oblast - objekt Plynové zařízení úkonů včetně dopravy v KČ úkonů včetně dopravy v KČ

bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
F.m ",',í' ""i.'. "".' '. .' . . "-.:. .:'

l Červený Hrádek 2 kotle á 225 kW 450 450
2 Plzeň, Družstevní 16 2 kotle á 23 kW 210 210

2 kotle á 225 kW 250 250
3 Kozolupy PO" l kotel 24 kW 150 150
4 Plzeň, Nepomucká 43 4 kuch.sporáky á 10 kW 450 450
5 Plzeň, Klatovská 200 stříkací box 16 kW 450 450

4 varné kotle á 26 kW 90 90
konvektomat 80 80
velkokuch. sporák 14 kW 30 30

6 Plzeň, Nádražní 2 l ohřívací stůl 4 kW 90 90
plynová stolička 4,5 kW 90 90
2 plynové kahany 60 60
6 vývodů v digestořích 190 190
3 topidla á 4 kW 170 170

7 Plzéň, Sedláčkova 44 ohřívač 4 kW 170 170
vařič 2 kW . 100 100

. kuchyňský sporák 100 1008 Dobřany, Lipová 456 .18 topidel KARMA BETA 600 600
dvouvařič PV 390 90 90
kotel DAKON 90 90

, 4 topidla GAMAT 461 140 1409 Stod, Hradecká 320 + byt .
' 2 topidla GAMAT 473 100 100

kuchýňský sporák-byt 80 80
kotel DAKON DUA-být 100 100

10 Přeštice,Masarýkovo nám.105 2 kotle á 24 kW 450 450

. .V , 2 kuch.sporáky 100 10011 Blovice, Hradisťska 136 kotel Buderus 100 100
12 Kralovice,Manětínská 396 kotel á 35 kW 450 450

2 kotle á 43,75 kW 200 200
13 Nýřany, Křižíkova 394 ohřívač vody 8,5 kW 200 200

kuchýňský 'porák 10 kW 50 50
14 Úněšov 70 + 2 byty 3 kotle á 24 kW 450 450
15 Nepomuk, Nádražní 292 kotel 25 kW 450 450
16 Hracholuský 17 6 propan-butan. sporáků 450 450

4 PB lahve 250 250
17 LDT Mladotice 128 plynový 'po'ák 50 50

plynová stolička 50 50

18 Celková nabídková cena (součet položek l až 17) 7580 7580
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Cenová nabídka

Revize tlakových nádob stabilních dle příslušných norem (v souČasnosti dle ČSN 690012)
včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

ČÁST A - objekty Domažlice

Položka druh druh objem Cena za provedení revizí Cena za provedení revizí
číslo Oblast - objekt revize revize tlakových včetně dopravy v Kč včetně dopravy v Kč

2021 2022 nádob bez DPH zarok 2021 bez DPH za rok 2022
::::.;Ť'Ob/ek(y Do Žúá:

, PR PR 10 0481 200 200l Kdyně, Komenského 250
PR PR 6 3321 200 200

2 Domažlice, Hruškova 152 PR, TZ PR 2xllOl 400 400
3 Holýšov, Jiráskova tř. 5 PR PR, ZT SOl 300 300
4 Poběžovice, Mariánská 336 PR, TZ PR 1101 400 200

PR, VR PR 2x300 l 400 400
PR,VR,TZ PR 100 l, 81 600 400

VR PR 2x201 400 400
PR PR 1001 200 200
PR PR 33 l 200 200

. PR PR 1001 200 200
5 Domažlice, Kosmonautů 165 PR PR,TZ 2x100 l 400 600

PR PR 2001 200 200
PR PR 25 l 200 200
PR, TZ PR SOl 200 200
PR PR 1001 200 200
PR PR 2001 200 200
PR PR 1001 200 200

6 Celková nabídková cena (součet položek l až 5 ) 5100 4900

PR- provozní revize - lx za rok
VR - vnitřní revize - lx za 5 let
TZ - tlaková zkouška - lx za 9 let
ZT - zkouška těsnosti - lx za 5 let
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Cenová nabídka

Revize tlakových nádob stabilních dle příslušných norem (v současnosti dle ČSN 690012)
včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

ČÁST B - objekty Klatovy

Položka druh druh objem Cena za provedení revizí Cena za provedení revizí
číslo Oblast - objekt revize revize tlakových včetně dopravy v KČ včetně dopravy v KČ

2021 2022 nádob bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
tis'm

l Železná Ruda, l. máje 136 PR,VR,TZ PR 1401 400 200
2 Klatovy, M. Gorkého 792 PR PR 300 l 200 200
3 Horažďovice, Blatenská 1081 PR, ZT PR 1401 200 200
4 Nýrsko, Klatovská 382 PR, ZT, TZ PR 251 400 200
5 Klatovy, Plzeňská 90 PR PR SOl 200 200
6 Klatovy, Plzeňská 90 PR PR 2x400 l 400 400
7 Plánice, Náměstí 178 PR PR SOl 200 200

PR, TZ PR 35 l 400 200
8 Zelezná Ruda, Javorská 98

PR, TZ PR 2x280 l 600 400

9 Celková nabídková cena (součet položek l až 8) 3000 2200

PR - provozní revize - lx za rok "
VR - vnitřní revize - lx za 5 let
TZ - tlaková zkouška - lx za 9 let
ZT - zkouška těsnosti --lx za 5 let
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Cenová nabídka

Revize tlakových nádob stabilních dle příslušných norem (v současnosti dle ČSN 690012)
vČetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

ČÁST C - objekty Rokycany

Položka druh druh objem Cena za provedení revizí Cena za provedení revizí
číslo Oblast - objekt revize revize tlakových včetně dopravy v Kč včetně dopravy v KČ

2021 2022 nádob bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022

immm 1im
l Hrádek u Rokycan, 1. máje 269 PŘ VR PR 121 200 200
2 Rokycany,Čelakovského 902 PR PŘ, TZ 3001 200 400
3 Rokycany, Jiráskova 179/1 PR PR 1001 200 200
4 Zbiroh, Bezručova 490 PR PR 1101 200 200
5 Radnice, Plzeňská 55 PR PR, ZT 251 20Q 200
6 svojkovice - dálniční odd. PR, TZ PR 140 l 400 200

7 Celková nabídková cena (součet položek 1 až 6 ) 1400 1400

· PR - provozní revize - lx za rok
' VR - vnitřní revize - lx za 5 let

TZ - tlaková zkouška - lx za 9 let

, ZT - zkouška těsnosti - lx za 5 let
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Cenová nabídka

Revize tlakových nádob stabilních dle příslušných norem (v současnosti dle ČSN 690012)
vČetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

- ČÁST D - objekty Tachov

Položka druh druh objem Cena za provedení revizí Cena za provedení revizí
číslo Oblast - objekt revize revize tlakových včetně dopravy v KČ včetně dopravy v KČ

2021 2022 nádob bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
litéii !1iildi N - iii' Hhí4 lIffillll ítif! MŇrl

l Ostrov u Stříbra - DO PR, VR PR 2001 200 200

2 Stříbro, 5. května 813 PR,VR,TZ PR SOl 400 200

3 Tachov, Plánská 2018 PR, TZ PR, ZT 1401 400 200

4 Tachov, Plánská 2032 PR,VR,TZ PR 2X200 l 600 400

PR,VR,TZ PR SOl 400 200
5 Planá, Tachovská 1 PR,TZ PR 2701 400 200

PR,VR,TZ PR 2001 400 200

6 Celková nabídková cena (součet položek l až 5) 2800 1600

. PR - provozní revize - lx za rok
VR - vnitřní revize - lx za 5 let
TZ - tlaková zkouška - lx za 9 let

i ZT - zkouška těsnosti - lx za 5 let
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Cenová nabídka

Revize tlakových nádob stabilních dle příslušných norem (v současnosti dle ČSN 690012)
včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

ČÁST E - objekty KŘP-P, MŘI? Plzeň, ÚO Plzeň-venkov

?
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¶l
J

l
J
I
I 15 Celková nabídková c(

PR - provozní revize - lx za rok

Položka druh druh objem Cena za provedení revizí Cena za provedení revizí
číslo Oblast - objekt revize revize tlakových včetně dopravy v Kč včetně dopravy v KČ

2021 2022 nádob bez DPH za rok 2021 bez DPH za rok 2022
||||||:li',!!!i!':'|' obje kŕŕ ;,e'v ",""' "' - ' "":';. ':','":'"". ":. ':""·:.:::":' ýj:'"." '"..'"::',';':..

l Červený Hrádek PR,TZ,VR PR 2x525 l 600 400
PR PR 9001 200 200
PR PR, TZ 28,51 200 400
PR PR 201 200 200
PR PR 201 200 200

2 Plzeň, Nádražní 2 PR PR, TZ 3001 200 400
PR PR, TZ 3001 200 400
PR PR, TZ 1501 200 400
PR PR, TZ 1501 200 400

3 Plzeň, Družstevní 16 PR, VR PR 35 l 200 200
PR PR, TZ 150 l 200 400

4 Plzeň, Anglické nábř. 7 PR PR, TZ 3001 200 400
PR PR 2x200 l 400 400
PR, TZ PR 800 l 400 200

5 Plzeň, Sedláčkova 44 - PR, TZ PR 201 400 200
PR,TZ PR 2x25 l 600 400
PR PR 601 200 200

6 Kozolupy 120 PR PR 25 l 200 200
PR,TZ PR 3x2501 600 600
PR,TZ PR 4001 400 200

7 Plzeň, Klatovská 45 PR, VR PR 201 200 200

PR, VR PR 1501 200 200
PR, VR PR 101 200 200

8 Plzeň, Klatovská 200 PR, VR PR 3001 200 200
PR,VR,TZ PR 200 l 400 200

9 Plzeň, Klatovská 56 PR,VR,TZ PR 4001 400 200
10 Stod, Hrádecká 320 PR PR 1501 200 200
11 Přeštice, Masarykovo nám. 105 PR PR 140 l 200 200
12 Nepomuk, Nádražní 292 PR PR 140 l 200 200
13 Kralovice, Manětínská 396 PR, VR PR 25 l 200 200
14 Nýřany, Křižíkova 394 PR PR 1101 200 200

15 Celková nabídková cena (součet položek l až 14) 8600 8600
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Souhrnná nabídková cena k VZMR

Odborné prohlídky níZkotlakých kotelen, revize plynového zařízení a revize tlakových nádob stabilních - vše dle příslušných právních norem,
včetně vypracování jednoročních písemných zpráv na období roku 2021

část A - E

Položka
Celková nabídková cena v KČ Celková nabídková cena v KČcislo Pozadovana cinnost

bez DPH za rok 2021 včetně DPH za rok 2021

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen provedené podle příslušných právních norem
l (v současnosti podle vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005) včetně 7800 9438

vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021

Revize plynového zařízení včetně vypracování jednoroční písemné zprávy podle
2 příslušných právních norem (v současnosti podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 17190 20799,9

práce č. 85/1978 Sb.) na období roku 2021

3 Revize tlakových nádob stabilních dle příslušných norem (vsoučasnosti dle ČSN 690012) 20900 25289
včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021

4 Souhrnná nabídková cena (součet položek l až 3) 45890 55526,9

'l'i. 'i
datum
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Souhrnná nabídková cena k VZMR

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen, kontrola plynového zařízení a revize tlakových nádob stabilních - vše dle příslušných právních norem,
včetně vypracování jednoročních písemných zpráv na období roku 2022

část A- E

Po!:Žka Celková nabídková cena v KČ Celková nabídková cena v KČ
cislo Pozadovana činnost

bez DPH za rok 2022 včetne DPH za rok 2022

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen provedené podle příslušných právních norem
l (v současnosti podle vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005) včetně 7800 9438

vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2022

Kontrola plynového zařízení včetně vypracování jednoroční písemné zprávy podle
2 příslušných právních norem (v současnosti podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 17290 20920,9

práce č. 85/1978 Sb.) na období roku 2022

3 Revize tlakových nádob stabilních dle příslušných norem (vsoučasnosti dle ČSN 690012) 18700 22627včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2022

4 Souhrnná nabídková cena (součet položek 1 až 3) 43790 52985,9

N. q, leZ' 4
datum

' - : ; 6 b m 0 0 ;

.

Po!:Žka Celková nabídková cena v KČ Celková nabídková cena v KČ
cislo Pozadovana činnost

bez DPH za rok 2022 včetne DPH za rok 2022

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen provedené podle příslušných právních norem
l (v současnosti podle vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005) včetně 7800 9438

vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2022

Kontrola plynového zařízení včetně vypracování jednoroční písemné zprávy podle
2 příslušných právních norem (v současnosti podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 17290 20920,9

práce č. 85/1978 Sb.) na období roku 2022

3 Revize tlakových nádob stabilních dle příslušných norem (vsoučasnosti dle ČSN 690012) 18700 22627včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2022

4 Souhrnná nabídková cena (součet položek 1 až 3) 43790 52985,9

N. q, IcU



l
Ĺi

L

F=O: ,", Č.. , ú.j; ř. !. (27?- 6OoY5- d u ta dl- v<t>

CENA DÍLA za roky 2021 a 2022 ( ČI. III smlouvy o dílo)

Položka
V Celková nabídková cena v KČ Celková nabídková cena v KČčíslo Pozadovaná činnost bez DPH za rok 2021 a 2022 vcetne DPH za rok 2021 a 2022

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen provedené podle příslušných právních norem
l (v současnosti podle vyhl. ČÚBP Č. 91/93 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005) včetně 15600 18876

vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

Kontrola plynového zařízení včetně vypracování jednoroční písemné zprávy podle
2 příslušných právních norem (v současnosti podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 34480 41720,8

práce č. 85/1978 Sb.) na období roku 2021 a 2022

3 Revize tlakových nádob stabilních dle příslušných norem (vsoučasnosti dle ČSN 690012) 39600 47916včetně vypracování jednoroční písemné zprávy na období roku 2021 a 2022

4 Cena díla za roky 2021 a 2022 - (součet položek l aŽ 3) 89680 108512,8

Datum' 4 (Ĺ. C. ť,g u Podpis oprávněné osoby:

Kč
022


