
NABÍDKA 

EXCON 
STAVÍME NA PARTNERSTVÍ 

ČHMI Praha 
p. Josef Vrchota 
Na Sabatce 17 
14306 Praha 4 - Komořany 

DATUM; Praha 25.6.2021 ı VYŘIZUJEz I 
ČÍSLO NABÍDKY: Na-2021-203 

TEL.: + I 
Kotvený stožár OBS Dukovany 

PŘEDMĚT NABÍDKY: "Podrobná prohlídka dle ČSN 73 2604 a rektifikace svislosti a kot. lan"l 
1. Předmět nabídky 

Předmětem nabídky je: 
1.1 - provedení rektifikace svislosti a sil v kotevních lanech kotveného stožáru OBS 
Dukovany. Tato část nabídky obsahuje: 

- kontrola sil v kotevních lanech 
- rektifikace sil v kotevních lanech 
- kontrola a rektifikace svislosti stožáru 
- oprava nátěru kotevních prvků po provedení rektifikace 

1.2 - provedení podrobné prohlídky kotveného stožáru OBS Dukovany. Tato část nabidky 
obsahuje: 

- zatřídění konstrukce dle kapitoly 4 ČSN 73 2604 
- kontrolu dokumentace dle kapitoly 6.1 ČSN 73 2604 
- provedení podrobné prohlídky konstrukce dle kapitoly 6.2.5 ČSN 73 2604 
- kontrolu wtipovaných detailů PT, bude-li to nezbytné 
- měření korozních úbytků 
- oprava systému PKO na místech provedených zkoušek 
- protokol o provedené prohlídce 

2. Cenová nabídka 

Cenová nabídka činí: 
CELKEM BQD 1.1 92.000,-Kč 
CELKEM BOD 1.2 87.000,-Kč 
Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona O DPH V platném znění. 
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Cena obsahuieı 

Činnosti uvedené v bodě 1 této nabídky 
2× tištěná dokumentace + 1×CD v ČJ 
Cestovní náklady 
Potřebné pomůcky pro provedení činností 
Potřebná školení pro provedení činností 

Cena neobsahuiez 

Opral konstrukce stožáru 
Projekt oprav případných defektů 
Nátěr kotevních lan 
Geodetické zaměření konstrukce 

Součinnost objednatele. stavební připravenost: 

. 
• 

Zajištění přístupu ke stožáru 
Přístup k rektifikačním pomůckám uskladněním u provozovatele 

3. Platnost nabídky 

Nabídka je platná do 30.8.2021 . 

4. Předběžný harmonogram 

Provedení výše uvedených prací do 40 pracovních dní od podpisu SOD, nebo závazné 
objednávky. 
Detailní harmonogram bude upřesněn před podpisem SOD, nebo závazné objednávky. 

5. Platební podmínky a obchodni podmínky 

Platební a obchodní podmínky se řídí Přehledem obchodních podmínek EXCON, a.s., které 
jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této nabídky. 

6. Představení společnosti, certifikace 

Naše společnost disponuje silným týmem zkušených profesionálů. Díky našim kapacitám 
jsme schopni na přání zákazníka realizovat i náročné projekty V krátkých termínech. Naši 
přední odborníci se podílejí na připominkování evropských norem a spolupracují s vědeckými 
institucemi při navrhování náročných konstrukcí. 
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Normy, podle kterých jsme schopni navrhovat ocelové konstrukce: Eurocode 0,1,3,4, DIN, 
SNIP, ASTM. 
Programy, pomocí kterých jsme schopni navrhovat a zpracovávat projektovou dokumentaci: 
NEMETSCHEK Scia Engineer, TEKLA STRUCTURES, AUTODESK AUTOCAD. 

Naše vysoká technická úroveň napříč produkty vyžaduje i špičkovou podporu V oblasti IT. Z 
tohoto důvodu disponujeme vlastním oddělením vývoje software, za kterým stoj rovněž 
softwarový produkt IS Alex. IS ALeX je webový systém pro správu dokumentů, který není 
svou univerzálností zaměřen pouze na technickou dokumentaci. Hlavním účelem systému ve 
vztahu k projektům je publikovat a archivovat projektovou dokumentaci a sdílet ji mezi všemi 
články pracujícími na daném projektu - generálním projektantem, generálním dodavatelem, 
subdodavateli či investorem. Toto centralizované řešení pomáhá udržet pořádek ve velkých 
objemech dokumentů a jejich revizí na jednom místě. Díky tomu všichni aktéři pracují vždy 
pouze S aktuální verzí dokumentu. 

Naše společnost disponuje těmito certifikáty: 

Certifikatem na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 
Certifikátem korozního technologa (stupeň 2) 
Certifikátem pro provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-222019, zahrnující 
výrobu a montáž pro třídu provedení EXCEL 
Osvědčením o autorizaci v oboru Zkoušení a diagnostika staveb 
Osvědčením O autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce 
Osvědčením o autorizaci v oboru Statika a dynamika staveb 
Osvědčením o autorizaci V oboru Pozemní stavby 

7. Proces kvality 

Ve společnosti EXCON je zaveden a udržovan systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, 
systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a systém řízení BOZP dle ČSN ISO 
45001 ı 
EXCON, a.s. je kapacitně, profesně a technicky dostatečně vybavena pro provádění 
projektových a stavebních prací, které jsou předmětem této nabídky. 

8. Ostatní 

Další jednání O této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro 
veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, 
občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předsmluvní 
odpovědnost 

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a 
není pro EXCON a.s. závazná. 

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez 
udání důvodu jednání S poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě. 
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Nedílnou součást této nabídky tvoří jako Příloha č. 1 Přehled obchodních podmínek EXCON, 
a.s., za nichž je tato nabídka platná. 

S pozdravem 
 

Obchodní ř"ëhlö1Ě'T 
EXCON, a.s 
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