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Fakturu zašlete na adresu: Datum uskutečněni plněni zakázky:
_

Hasičský záchranný sbor Královéhrižcieckóho kraje , do 31,10.2022
nábřeží U l'řlvozu 122/4 Způsob úhrady: bankQvnlm převodem
500 03 Hradec Králové způsob dopravy: dodavatelem

Adresa dodávky:

HZS Kľá[ôvěhradeckého kraje - stanice Pražská č/s/o rezervace:
Pražská třída 230/153
500 04 Hradec Králové

Pol. Ncmenklatura - Označení Počet Mi. Cena za MJ ČOľ7ä celkem
katalog. Č/S/q

1. Oprava hydroizolačního
systému střechy stanice
Pražská dle cenové nabídky
ze dne 16.9,2022. 1 ses 116 576,,24 116 576,24 KČ

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEÁ11 VČETNĚ DPH cj
Závazné pokyny pro dodavatele:

1, Dodržujte adresu a název objednatele, uvedenůu v záhlavl objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na faktúře uyádéjle vZdy čislo-našl objednávky, jinak vám nebude faktura jmplacena.
3. Zde uved.éná ,cena yčetně DpH'je 'maximálnf cena vaši faktury.
4. Faktuřa je sř|amä do 30 kalendá/ňlch dnů pd jejÍho doručení objednavateli.
5. Dodavatel objednavateli záruku na dod.a.né zboZj nebo dllo po dobu rniniti)á|l)ě 24 mé$lcůQd ůodátií.
6. Elekůonicky pŕijimáme pouzeľaktůíy v technické formě dle zákona č. 563,/1991 Sb., o účetkiCtví, ve zrtěnl pozdéj$kh předpisů. Faktura

musl býľ opátřéna umávaným d0ktľQnjckým podpise nebo Uznávanou elektrQnick(ju značkou dle zákona č. 22712QOO Sb., o
dektronlckém pDdpislj a o změôě někteK'ch Qdších zákonů (zákon o elektronickém Podpisu), ve znění pozdějších přědpisů.

7. Zadavatel pôZäduje písemné cldsouhlásén( obj6Mávký, přičemž pcMačuje é-mailová forma, na e-mail uveď ' pod jd&CľhRcE hk s,r,o.
vystavovatele). :áŽn1 899
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Datum: 22.09.2022 ," razítko a podpis potvrzeni dodavatele, d,átum, razítko a
i objednatele podpis
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ROZ?OČET STAVEBNÍCH PRACÍ
.objednatel: HZS Kráh»'ehradeckého'kraje - Inc. Tbmáš Stehlík

:
td.:

. 'akce': střech a vymezené části terasyäšlc zak,:
záTérmín: lXi 20'22 dne : 16.9.2022

pu provedené jiskrové zkoušce : · "T":

/zoEace roiľ vodě střech - opraw" :
"" r"y' ' '""'"'" "' "' ' é· " "" """"""" "' "" "' " '"""""a"""" '" ""' ""'í "" : í ": Ĺ, ' i:' " á:Ai :1 l S Bi ": :!i'!: "It' ! :i:' ,i !

HZS
HZS " 100£0 hnd. - - : CG .ajo.0? 4C' ůC·0,00 KČ
použŇY materiál :
tt'am'icy nebe ktižé! 335,CD ks Näxwka i£s "".c·0. 335,ů3 23 450,ů0 KČ
fo'ie -:- '"VC ?C SO m' rnPVC f:jiie t' " ,5 mV' [ 30,8 m? - 1 ba'. ) 'r2 '."·"' 33 tn ":Z0 OL) KČ

.
tříd 10 XI Ra SIKA tmd bd. i :jí yi 215 ČÉ! 2 150,00 Kŕ
zállvp.e z,m ča SIKA záiivka t 2! ) bal. 2.0'j 2 200,U0 KČ
ästi-dlc. 1.2¢) nzl- S1KA čistidlo ( al ) bal. ..·2£) .ců 400.U'3 4C0,00 KČ
<rrci '";"a rš ICQ ĺ" 11 3U,^C -l pc) plastc>varý m? .:: ',ex) '35.GC 3 1EZ,Cl0 KČ
a'amvky na prastugy ZÔ,0Cl Ks specíá!ni t9ärcwKä z mPVC ks 23,(jtj 3QU,C·O 7 000,(10 KČ
stahovací páska 30.Díj ks nerez páska ks :,tjtj 3(j,ctů 120,CíO 3 60Q,00 KČ
od\'ětrá\/aci komínek j?ŕ3 odvěUäíi grôvlhiého saj'jrstvl 5.00 kS TOPWET TWO 50 PVC ks 1,0cŕ 5,c·íj 1C50,ČD
ZRN

íl I · - · F I -íl FI

přisážky - pFesuri hmot,, doprm'a : Z50%
CELKEM BEZ DPH :
K cene ijuclé DPH dle zákona. i' ·- .'"·.'.::" i.""' ·-.. "";

: " l" " '
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Pozm: t !
Cenová nabídka je zpmcoväna jako crňsntzrčM s debcw p1'D[/qdej7i oprav { íOO Rodin )-

5 250,00 Kč
93 994,00 Kč

2 349,85 Kč
í36 344,00 Kč

ZA ZHO7OVITELE:

IE
?9<MCB

/ZOUCE ŕiKs.ra
'&žŕ\í S9C
500 03 Hmdec Král(j'jé
ič 27'64800
Dít

Množsmi mater/ä/Lľ je tzkě pouze Dďhadnuté, Taktumce bude na základě skutečně spoYebov2ného materiálu a iedncŤkových ceň.z3 'dodá vku mzteriá/u.

l pc provedení oprav nejsme schopni dát na voGntěsnost střechyzěruku a' upc'zoíňu/eme, že jelikož užje vĹiyem =tékám" 17 soL/vrsřuí vlhkost, tak bude ještě frvzt, než se 'ú'odä ze sduýtSM

Úklid střechy zajisEí cňb/ednate/ dle doporučeni uvedené v kontrolním pt: provdeníjisktově zkoušky-

Připrav
rr,obi1 :
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