
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,
Mariánské náměstí 2,
Praha 1,
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28,
Praha 2, PSČ 120 00, email@tcp-as.cz,
tel: 222 013 111, fax: 222 251 814
zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
IČO: 00409316, www.tcp-as.cz

[♦TCP]
TRADE CENTRE PRAHA

OBJEDNÁVKA číslo: 1186/21/19

Datum vystavení objednávky: 12.10.2021
BREMA, spol. s. r. o.
Modletice 127, 25101 ŘÍČANY U PRAHY
IČO: 44264321, DIČ: CZ44264321

Dodavatel:

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316

Objednatel:

Věc: Objednáváme u Vás pro objekt Křižíkova 283/10*, Praha 8, opravu (výměnu) izolace u dvou jednotek
chladu AERMEC S.P.A. (RV2802) - odstranění havarijního stavu, zjištěného f. COMPLETE CZ, spol. s.r.o., při
servisu zařízení dne 24.9.2021.
- výměnu a upevnění izolace
- ekologickou likvidaci původní izolace

energetik,Kontaktní osoba pro umožnění vstupu do objektu HDK a pro domluvu termínu opravy, p. J.
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a to pouze elektronicky
V souladu se zákonem č.
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Informaci o zpracování
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přijetí této objednávky (s

004 09 316, ke kterému

Cena celkem: 56 580,00 Kč bez DPH

Termín: Ihned

Razítko:Kontroloval:Vystavil:

TCP)tel.:

Schválil:



BREMA
i ' ■ páteř vašich staveb

SGS SGS ■ .■> SGS

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 00, Praha 1
Zastoupené Trade Centre Praha a.s.
Blanická 28, 120 00 Praha 2

Mobil:
E-mail:

V Praze dne: 12.10.2021

Cenová nabídka č.: 12102021/1

1. Akce: Poptávka opravy izolace jednotek chladu - Hudební divadlo Karlín

2. Předmět: Výměna a upevnění izolace, likvidace původní

3. Podklady: E- mailová poptávka ze dne 29.9.2021

4. Cena:

Název Množství Cena za jednotku Cena celkem

Materiál 1 14 980 Kč 14 980 Kč

Práce techniků ( 600 Kč/h) 64 600 Kč 38 400 Kč

Doprava ( paučál po Praze 800 Kč) 4 800 Kč 3 200 Kč

celkem bez DPH 56 580 Kč

5. Technický popis: Cenová nabídka byla zpracována dle výše uvedených podkladů.

6. Obchodní podmínky nabídky:
- cena je bez DPH,
- platnost cenové nabídky je 3 měsíce,

záruční doba na výrobek je 24 měsíců, případně je předmětem dalšího jednání,
- termín dodávky dle dohody,

dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cenové nabídky, pokud dojde k podstatné
změně cen vstupních materiálů, které by měly přímý vliv na cenu finálního výrobku.

Všechna zařízení nebo služby jmenovitě neuvedené v naší nabídce nejsou její součástí.
V případě změn v podmínkách zadání nebo projektové dokumentaci si zhotovitel
vyhrazuje právo na aktualizaci cenové nabídky.
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Infor mace uvedené v nabídce slouží pouze pro objednatele cenové nabídky a jejich
použití se řídí § 1730, odstavec 2 Zákona č. 89/2014 Občanský zákoník a nemohou být
poskytnuty třetím osobám.

7. Kontaktní osoby: Ve věcech obchodních:

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem
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