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Středisko trakční měnírny 

Ostrava dne: 12.10.2021 
Způsob odeslání: osobně / poštou/ e-mailem 
Vyřizuje: xxx 
Tel.: xxx 
E-mail: xxx 

█ Objednávka č. DOD20212125 

Fakturujeme daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 
Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 tohoto zákona, bude bez zaplacení vrácen k opravě 
(doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu tak, že lhůta splatnosti se bude 
počítat od data doručení opravovaného dokladu. 

Objednáváme u Vás údržbu 4 ks vypínačů VF: 

- Celková kontrola stravu vypínače-pohon a silová část 

- Důkladné promazání hřídelí, kluzných ploch, ložisek pohonu a výsuvné části 

- Kontrola uložení pojistných elementů v klikách, čepech a šroubech, kontrola utažení připevňovacích šroubů 

- Seřízení mechanických částí pohonu a výsuvné části 

- V plném rozsahu provést elektrické a mechanické funkční zkoušky 

- Odsátí a ekologická likvidace použitého plynu SF6  

- Celková demontáž silové části a výměna předepsaných dílů  

- Kontrola úniku plynu SF6 pomocí detektoru 

a diagnostiku 4 ks vypínačů VF: 

- Měření zapínacích a vypínacích časů 

- Měření kontaktní dráhy, měření zajetí kontaktů VN fází 

- Měření zapínacích a vypínacích rychlostí 

- Měření proudu ovládacích cívek 

- Měření přechodového odporu hlavních kontaktů a úbytku napětí 

- Měření kvality plynu SF6 (vlhkost, obsah SF6 

- Měření izolačního stavu táhel a zhášecích komor 

- Měření izolačního stavu podvozku a vypínače VF 

- Měření – kontrola úniku plynu SF6 pomocí detektoru 

Jedná se o 4 ks vypínačů VF, z toho 2 ks vypínačů VF v měnírně Hrabůvka, ul. U Nové školy, 700 30 Ostrava a 2 ks 

vypínačů VF v měnírně Svinov, ul. Kolofíková, 721 00 Ostrava. 

Cena: 

1. Údržba 4 ks VF vypínačů                                   29 120,- Kč bez DPH 

2. Diagnostika 4 ks vypínačů VF                            16 800,- Kč bez DPH 

3. Montážní materiál                                              54 760,- Kč bez DPH 

4. Ekologická likvidace použitého plynu SF6            5 000,- Kč bez DPH  

5. Cestovní náklady                                                11 060,- Kč bez DPH 

 

 

Cena dle cenové nabídky činí 116 740,- Kč bez DPH. 

      Kopii objednávky po potvrzení vraťte zpět. 

      Na faktuře uvádějte číslo objednávky: DOD20212125 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

 

 

ABB s.r.o. 
IČO: 49682563 
Vídeňská 117 
619 00 Brno 
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Faktura bude vystavena do 15 dnů od DUZP. Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 

bude vystavena ve formátu PDF a doručena elektronickou poštou na adresu xxx, kdy je nutné, aby ve formátu PDF byla 

doručena i příloha, tj. Protokol o předání a převzetí provedených prací podepsaný objednatelem – zástupcem střediska 

trakční měnírny.     

Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet uvedený na faktuře. Za 

správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel.    

Sankční ujednání: V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy oproti sjednanému termínu, je 

objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok objednatele na 

náhradu škody. Souhrnná výše všech smluvních pokut je limitována maximální částkou ve výši 7,5% celkové ceny Díla bez 

DPH. Celková souhrnná povinnost zhotovitele k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků 

objednatele vzniklých v souvislosti s porušením jednoho nebo více povinností zhotovitele nesmí v žádném případě 

převyšovat maximální částku ve výši 30% celkové ceny díla bez DPH. Žádné z výše uvedených omezení náhrady škody se 

nevztahuje na škodu, kterou zhotovitel způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

Zhotovitel poskytuje na provedený předmět plnění záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 12 měsíců ode dne předání a 

převzetí předmětu plnění.  

Zhotovitel podpisem této objednávky bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek 

stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této 

smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této objednávky je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání objednávky do registru smluv zajistí objednatel. O 

nabytí účinnosti objednávky se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky 

na adresu xxx. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Plnění předmětu 

objednávky před účinností této objednávky se považuje za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé 

se řídí touto objednávkou.    

Příloha č. 1: Základní požadavky k zajištění BOZP 

█ Místo určení: Dopravní podnik Ostrava a.s,  měnírna Hrabůvka, ul.U Nové školy a měnírna 

Svinov, ul.Kolofíková 

█ Dodací lhůta: prosinec 2021 

Potvrzení dodavatele:  Dopravní podnik Ostrava a.s.: 

 


