
TECHNHJKESLUZBY HRADEC KRALOVE

OBJEDNÁVKA č. 230324 Kód : 027 141 Datum vystavení : 24.01.2023
Středisko — Sportovní zařízení

Odběratel : Dodavatel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ CIeverFarm, a.s.
Na Brně 362 Vídeňská 188/119d
500 06 Hradec Králové 6 619 00 Brno

IČ : 64809447 DIČ : C264809447 lČ : 05215480 DIČ ; (3205215480
_ Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Kralovépddíl Pr, vložka 52. Č'S'O Ofganizace : 210953

Poptávkový list: 230305
Požadované datum dodání: 31.03.2023
Forma úhrady: Platebním příkazem '-
Poznámka:

| O b j e d  náváme u Vás: Cena bez DPH Cena 8 DPH

Dodání komponentů pro řízenou závlahu hřišť areál Slavia - dle přílohy
82 „818.00 100 209,18

Celkem Kč 100 210,00

ředitel organizace T K

Kontaktni osobou této objednávky je: 
V případě dotazů se, prosím, obracejte na tento kontakt: 

- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. ; 109 odst. 3 zákona č. 235/20043b., o dani z přidané hodnoty (ZDPH).
je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je—Ii dodavetellzhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty
odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. š 10% ZDF'H. O tuto část bude ponížena celková částka
a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ |č:84809447 DIČ: C264809447 www.tshk.cz infoQtshk.cz
Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Královépddíl Pr, vložka 52.



© .
Info©cleverfarmcz www.cleverfarm.cz Vídeňská 1 3 8 m m  619 WWW

creverFarm. a.s. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Vídeňská 18'8/119d. 6 1 9  00 Brno Na Brně 362. 50.0 08 Hradec Králové
IC: 05215480 

vedoucí střediska sportovišť

Vážený pane ,

Dovolte mi jménem společnosti CIevefFarm, a.s. poděkovat za Váš zájem a předložit vám cenovou nabídku
komponentů pro ři'Zení závlah.

Přínosy IoT senzorů CleverFarm na fotbalových hřištích:

. Úspora až 50 % nákladů za závlahovou vodu

. Úspora elektřiny spotřebované př i zavlažování

. Usnadnění managementu závlah všech problematických částí hřiště

. Online sledování aktuálních meteorologických podmínek včetně evapotranspirace

. Možnost nastavení bezplatných notifikací při překročení stanovených hodnot
. analýzy a consulting úsPornosti prováděných závlah
. analýzy půdních typů a jejich hydrolimitů

Ceny nákupu senzorů a příslušenství: *
Cena za 1 ks Počet Cena celkemTyp senzoru Měřené veličiny (Kč) (ks) (Kč)

„ . ' . _ teplota, volutrické měřenívodyÉgggšsenzor vo'umemc Truebner vwc, NB ioT, 3.6V lithiová  a 3
baterie
teplota, vlhkost, srážky -
MeteoRain© , vítr MeteoWind© ,

_ solární radiace, atmosférický tlak,
v .? . vítr- směr a Sila, *Meteostanice Profi Evapotranspirace, solární panel, 'l 

NB IoT, bez potřeby výměny
batérií, IP67W (DIN 40050)
vodotěsný

Celkem 82 818

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

V Brně, dne 17.1.2022 

www,g|gvgrfarm.gz
www.gleverasgetg,gz




