ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE,
přispëvková organizace

IK TOP s.r.o.
K rukám: p.lvo Klivara
Březnice 615
763 51 ln
IČ: 24273384

i_

DIČ: c224273384

_i
Zlín, 20. 12. 2021

Číslo jednací: 21!3037I1.15[PTO

Vyřizuje: Oldřich Vajsner

Objednávka

Objednávám opravu klimatizace na výjezdové základně Zdravotnické
záchranné služby Zlínského
kraje, p.o. terskem Hradišti. Dle položkového rozpočtu č.
17322021 bude cena činit Částku
ve výši 149.935.- Kč včetně DPH a práce budou provedeny v terminu
do 30. 4. 2022.
Děkuji a jsem s pozdravem
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Příloha:
ı Polożkový rozpočet č. 17322021

Peroutkovo nábřeží 434, 760 O1 ZLIN

Tel. +420 577 056 935. fax +420 577 056 918
lČ: 62182137. DIČ: 0262182137

WM
e-mail: lnfoQZzszk.Qz

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brne. oddii Pr.
vložka ćislo 1278
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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 - solárních systémů - rekuperací vzduchu.
Položkový rozpočet 0.17322021 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.

Objednatel:

Dodavatel: IK TOP s.r.o.

Zdravotní záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvková organizace

Březnice 615

760 01 Zlín

Peroutkovo nábřeží 434

ıč: 24273384 Dıćzczz4273384
Email.: ivo.klivar@iktop.cz
Møhiı.; +420 733 867 288

760 01 Zlín
IČ :621 821 37
Dıč:c262182138
Položkový rozpočet
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cena bez

Celková cena bez

Počet
ks

DPH

-

DEB

Místo instalace: Uherské Hradištˇ
Způsobilé výdaje

Baxl Astra - Mono Split R32 - chlazenáí 2,55kW - vytápění
2,!65kW

22 521,00

4,00

90 084,00 KČ

750,00

4700

3 000.00 KČ

Konzole skládací S příčným nosníkem IWL450;pár

konzol+nosník.vyneseni 450mm,nosnost 150 kg

T

Set Izolovaného Cu potrubí 1/4 + 3/8
HadÍCE na OđVOd kOndeﬂZátU

Práce + d°dáVka

V

320,00

25,00

8 000,00 Kč

55,00

10'00

550,00 KčłV

4 950,00

4,00

19 800,00 Kč;
121 434,00 KčÍ`

celkem

Celkem způsobilé výdaje

0,00

I

Celkem bez DPH
Celkem DPH 210/0

25 501,00 KČ

Celkem s DPH 21%

149 935,00 Kč
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Zhotovitel: Ivo Klívar
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124 434,00 Kč
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Stránka 1

Podrobnosti:

Energetická účinnost chlazení A++ a vytápění A+
Zcela nový. elegantní a kompaktní design díky matné povrchové úpravě

Nový tvar vnitřních lamel pro tichou a homogenní distribuci vzduchu

Chladivo R32 s nižším dopadem na životní prostředí a vyšším 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 pomocí dálkového ovladače

Automatický restart v prípade výpadku proudu
Možnost Ovládání aplikací Air Connect pro Smaıtphone nebo tablet díky novému Wiﬁ modulu - USB PIug&P|ay Stick
(příslušenství na objednávku)
Venkovní jednotky shodné s řadou Moonlight
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Postaráme se o kompletní záruční i pozáruční servis.

Obchodní podmínky:
Cenová nabidka má platnost 30 dní
Splatnost faktur je 7 dnů pokud není dohodnuto jina.

Stránka 2

Záruka na zařízení: 60 mèslců při dodržení všeobecných Záručních podmínek pro tepelné čerpadlo a plynové kotle, Ostatni
materiál bëżne 24 měsíců.
CenyI jsou garantovány pokud dodavatel oﬁciálně nezmění cenlkové ceny například o více jak 3 %.

Cena Cu a Fe trubek není Závazná po celou dobu platnost! nabidky a bude měněna s ohledem na vývoj ceny Cu a Fe na
světových trzích.
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