
OBJEDNATEL

 

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 00331I2022

DODAVATEL

Obchodní firrna :statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

lČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

HEGAS. s.r.o.

Kaštanová 182

DIČ: czeo77441o

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106

71500 Ostrava-Michálkovice

Bank. spojení:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás :

Projektová dokumentace “Rekonstrukce plynové kotelny" v objektu Sládečkova 393190. k ú. Michálkovice dle cenové nabídky č. 22—11Ba-N-KAW

která je nedílnou přílohou této objednávky.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list) Faktura bude proplacena nejpozději do 30ti dnů od data doručení (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zaš'ete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujíciho referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení

objednávky V případě že dodavatel takto neučiní objednávka zaniká Dodavateli vznika závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění

objednávky v registru smluv Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemné (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovrtel nespolehlivým plátcem dané dle § mea zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provest přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacenlm částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovnele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu

Lhůta plnění :

Cena vč. DPH : 96 800,00 KČ

V Ostravě dne:

 

_ijm' 2022 ' Juroška Mann \ lng. Ph.D.ÍBramsta

(op vnená osoba)
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Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. 00331/2022/P1.

 



 

HEB-As

am.

HEGAs, s.r.o.

ul. Kaštanová č. 182

 

Firma :

Jmeno :

Adresa

Telefon

Fax :

Mobil .

E-mail:

Zasílám

kotelny“

Rozsah

739 61 Třinec

 

Statutární město Ostrava Od 1 Ing. Kawulok Marian

Úřad městského obvodu Michálkovice

Datum : 2022-07—13

: eskosiovenskě armády 325/106, 715Fax, telefon:

00 Ostrava-Michálkovice

: +420 _ Mobil:

E-mail:

 

C. nabidky: 22-118a-N-KAW

—

Cenová nabídka - úprava

Pro'ektová dokumentace - rekonstrukce zdro'e te la

 

Vám upravenou cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce plynové

v objektu Bezpečnostně pravní akademie, Sládečkova 393/90, Ostrava-Michálkovice".

řešení:

návrh nového zdroje tepla (kaskáda plynových kondenzačních kotlů) pro vytápění a přípravu teplé

užitkové vody (TV) včetně napojení na stávající otopnou soustavu v objektu

rekonstrukce přípravy TV

úprava vnitřní plynoinstaiace — přívod plynu pro novou technologii zdrOje tepla

návrh odtahu spalin, větrání kotelny

elektroinstalace a MaR zdroje tepla a přípravy TV

příprava a podání žádosti o stanovisko stavebního úřadu k rekonstrukci stávající plynové kotelny.

z hlediska zda rekonstrukce zdroje tepla podléhá nebo nepodléhá stavebnímu řízeni

Projektová dokumentace bude řešena v rozsahu pro provádění stavby s náležitostmi pro výběr dodavatele

stavby ( PD včetně položkového rozpočtu).

Projektová dokumentace tepla bude obsahovat následující:

Práce n

technickou zprávu

výkresovou dokumentaci

specifikace materiálů

rozpočet, výkaz výměr

ezahrnuté v nabídce:

rekonstrukce stávajícího otopné soustavy

požárně bezpečnostní řešení stavby

autorský dozor

stavební dozor investora

dokumentace skutečného provedení stavby

Počet ghotovení:

projektová dokumentace v tištěné podobě 6 sady

elektronická forma (formát pdf, xls) 1 x CD

Termín ghotoveni:

   

Sídlo sgolečnsti : toť/74410 bankovl s o'en: číslo účtu .

ul- Kaštanová C. 182 _DlČ ' C260774410 — _

do 10.09.2022

  

   

   

  

739 61 TŘINEC

Společn

Spoiečn

ost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7045.

ost vlastni certifikát ISO 9001:2000 a ISO 140012004

   

   



HEGAs, s.r.o. Třinec

Nabídková cena:

 

 

 

 

 

Rekonstrukce zdroje tepla, ohřev TV, větrání zdroje 48 000 Kč

tepla, napojení na stávající otopnou soustavu

Elektroinstalace, MaR zdroje tepla 20 000 Kč

Položkový rozpočet 12 000 Kč

Celkem bez DPH 80 000 Kč   

Platnost cenové nabídky:

Cenová nabídka je platná 3 měsíce.

Pro jakékoliv další informace. dotazy a jednání jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S pozdravem

Ing. Kawulok Marian

HEGAs s.r.o.

 




