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Objednávka

IK TOP s.r.o.
K rukám: p.|vo KIlvara
Březnice 615
763 51 Zlín

IČ: 24273384
DIČ: 0224273384
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lr'lI 20. 12. 2021

Vyřizuje: Oldřich Vąjener

Objednávám opravu klimatizace na výjezdové základně Zdravotnické záchranné služby Zlínskéhokraje, p.O. v Kroměříži. Dle položkového rozpočtu č.
ve výši 324.137,- Kč včetně DPH a práce budou provedeny v te

Děkuji a jsem s pozdravem

IK TOBM. `\©®®ça®
Ivo ívar

Březnlflñššžgflfi O1 Zlin /ránu/maš zcz2427 4
xf? “ '/w

rŤĹ

Příloha:
o Položkový rozpočet č. 17312021

Paroutkovo nábřežl 434. 760 01 ZLIN
Tel. +420 577 056 935, fax +420 577 056 51H
IČ: 62182137. DIČ: C252182137

17312021 bude oena činit částku
mıínu do 30. 4. 2022.
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JUDr. Josef Valenta
ředitel

www :1515. zz
e-mail: info@Zz§Zk.czzapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl F'rF vložka číslo 1276
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Montáž, opravy. revize, zkoušky a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel--elektrických zařízení
plynových zařízení a plnění nádob plynu--kotlů na biomasu- soämích systémů--rekuperací vzduchu.

Polożkový rozpočet 6.17312021 ie nedílnou součástí smlouvy o dlo č.

Dodavatel: IK TOP s.r.o. Objednatel: Zdravotní záchranná služba
Březnice 615 Zlínského kraje, příspěvková organizace
760 01 Zlin Peroutkovo nábřeží 434
IČ: 24273384 Dıč:czz4213384 760 01 zlín
Email.: ıv0.ı‹ıivar@iınøp.nz ıć:62182137
Mobil.: +420 733 667 288 DlČ:CZ62182138

Položkový rozpočet

Počet Celková cena bez
cena bez ks DPH

Místo instalace: Kroměříž VRF

oshlba mlnl- smmse venkovní jednotka MCY-MHP0404 HSS-E 101 60° 101 500'00

oshlba nástěnná jednotka MMK-APOU73 H1 18 920 132 440,00
Konzole s nosn IwL450;pár

+ 1 689 1 689 OO

+ dodávka 32 153 32 153,00

267 882,00 Kč

způsobilé výdaje 0,00

Celkem bez DPH 267 382,00 Kč

Celkem DPI-I 21% 56 255,00 Kč

Celkem S DPH 21 324 137,00 Kč
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Podrobnosti:
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Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+

Zcela nový. elegantní a kompaktní design díky matně povrchové úpravě

Nový tvar vnitřních lamel pro tichou a homogenní distn'buci vzduchu

Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyssím výkonem

Minimální hlučnost- max. 20 dB u vnitřní jednotky

Široký rozsah provozních teplot od -15 'C do +52 °C

Variabilní instalace - vnitřní jednotku je možné připojit zezadu, zprava či zleva

Snadné a komfortní ovládání pomoci dálkového ovladače

Automatický restart v případě výpadku proudu
Možnost ovládání aplikaci Air Connect pro Smartphone nebo tablet díky novému W'ıfi modulu - USB PIug&Play stick
(příslušenství na objednávku)

Venkovní jednotky shodné s řadou Moonlight

Poetaráme se o kompletní záručníi pozáruční servis.

Obchodní podmínky:

Cenová nabídka má platnost 30 dní
Splatnost faktur je 7 dnů pokud není dohodnuto jina.
Záruka na zařízení: 60 měsíců při dodržení všeobecných záručních podmínek pro tepelné čerpadlo a plynové kotle. ostatnimateriál béžne 24 měsíců.
Ceny jsou garantovány pokud dodav oficiálně nezmění oeníkové ceny například o více jak 3 %.
Cena Cu a Fe trubek není závazná po celou dobu platnosti nabídky a bude měněna s ohledem na vývoj ceny Cu a Fe nasvětových trzích.

Stránka 2


