
801Číslo dokladu 170092:

Popis dodávky 015 klimatizace
Způsob dopravy Dodavatel

Zakázka
:
:

:

Forma úhrady : Platebním příkazem

/ 015   

Místo určení :

Revoluční 26
401 11 Ústí nad Labem

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.
s.

Datum pořízení : 2.3.2017

Požadovaný termín dodání : březen 2017

OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Maková 2817/32
400 12 Ú s t í  nad  Labem

IČO DIČ61327158 CZ61327158: :

J.Jelínek, s.r.o.

Revoluční 26
401 11 Ústí nad Labem

DIČIČO 25013891 CZ25013891

Odběratel :

: :

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.

Bank.spojení:
Číslo účtu:

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 945

117397443/0300

Československá obchodní banka, a.s.

Text položky Cena CelkemMnožství Jednotková cenaMJ

Objednáváme  u Vás dodání a instalaci 7 kusů klimatizací do kanceláří.  
Jedná se o prostory kanceláří v Předlicích a ve Všebořicích, menší a větší kanceláře. Dle
návrhu použít klimatizace nástěnného provedení. Vnitřní jednotky a venkovní jednotky
budou umístěny dle dohody. Propojovací vedení bude vedeno lištami k venkovním
jednotkám. Odvody kondenzátu budou vedeny k venkovním jednotkám. Přívod elektro bude
přiveden ze zásuvkového okruhu a nebo přivede zákazník.
Použití: americké klimatizace INVENTOR. 
Značka klimatizace používá nejmodernější inventerové technologie a tím zaručuje použití v
minusových teplotách.Tyto klimatizace lze
zároveň použít jako hlavní zdroj topení (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch).

Varianta Inventor – americké klimatizace – split systém

Místa montáží + typy klimatizací:
Garažmistři T-BUS Všebořice - INVENTOR
Mistři T-BUS Všebořice - INVENTOR 
Skladnice T-BUS Všebořice - INVENTOR 
Dispečink PTZ Všebořice - INVENTOR 
Mistři BUS Předlice - INVENTOR 
p. Molavcová Předlice - INVENTOR
p. Tichý Předlice - INVENTOR 

Klimatizace ks

Montáž a zprovoznění ks

Montážní materiál ( Silnostěné Cu trubky,izolace, propojovací kabely, hadice
kondenzátu, kotevní materiál,práce…) 

j

Doprava j

Zakázku bude započata  do 15 pracovních dnů po obdržení objednávky
a samotná montáž by neměla přesáhnout 7 pracovních dnů.

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY
Na japonské klimatizační jednotky Inventor bude poskytnuta prodloužená záruka na 3 roky
na základě umožnění pravidelných každoročních prohlídek ( 1x ročně před sezónou
).Dodavatel zaručuje originalitu všech náhradních dílů.
Na všechny tyto klimatizační jednotky provádí záruční a pozáruční opravy a servis. 
Jednotky používají inverterovou technologii a ALL DC, díky tomu mají zaručen plný výkon
při teplotách -15 až 46 stupňů. 177 300,00

177 300,00Celkem  Kč bez DPH

Číslo objednávky prosím uvádějte na dodacích listech i daňových dokladech (fakturách). Dodávky z této smlouvy se řídí,
pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, platnými právními předpisy. Daňový doklad zašlete dvojmo, kopii
objednávky prosím přiložte.

Objednávka :
Vystavil :
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