
1) Demontáž nabíjecí stanice Poznámka Cena pro O ICI“

Demontáž zařízení ABL Sursum eMH1 PRE vykupuje od O ICT 25 000 Kc

Elektromontážní Změna rozvodů 2 x 6 hodin elektromontérů 7 500,- Kc

a příprava na zdvojnásobení příkonu

Cena za položku Cena pro O ICT

Jednotková cena v Kč bez DPH 65 910,- Kč

2 x 3 hodiny elektromontérů 3 750, Kc

2) Instalace nové nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice ENSTO Chago wallbox EVB200

Instalace zařízení

Operátor ICT, a.s. Pražská energetika, a. s.

Dělnická 213/12 170 00 Praha 7 Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10

uč: 02795231 IČ" 25677063

Ob'ednávka č. 264 2017

Číslo zakázky: 05.00.01

Předmět objednávky: nabíjecístanice pro elektromobily

objednáváme u Vás:

demontáž a montáž nabíjení pro elektromobily v užívání společnosti Operátor ICT:

Termín plnění: do 5 pracovních dní od přijetí objednávky.

Maximální celková cena bez DPH činí 52.160; Kč.

Nabídka je přílohou objednávky.

Garant:

Datum: 19. 07. 2017

Schválil: Ing. Vladimír Zadina

člen představenstva, ředitel úseku Smart
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Objednatel: Dodavatel:

Dělnická 213/12

Městský soud v Praze

sp. zn. B 19676

Jméno společnosti Jméno společností

Na Hroudě 2149/19

Městský soud v Praze,

sp. zn. B 5433

Adresa objektu Adresa sídla

Zapsaná

Kontaktní osoba Kontaktní osoba

V Praze dne 26. června 2017
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1. Přerlnnlrlarlrr nabírllur

Operátor ICT je jednou z hlavních hybných sil podpory čisté mobility ve městě. V rámci této iniciativy jste se

rozhodli využívat ve vlastni flotile vozidel již druhý elektromobil.

V minulosti pro Vás společnost PREměření instalovala nabíjecí stanici pro jeden elektromobil, která

v reakci na rozšířeni tlotily vyžaduje nové nastavení, aby kapacitně odpovídala.

S ohledem na to, že vašim požadavkům rozumime a máme představu o technických limitech Vašich

parkovacích stání, pňprávili jsme pro Vás řešení, které bude odpovídat Vašim potřebám a zajistí komfortní

a ekonomické řešení rozvoje systému nabíjení elektrovozidel. Navrhujeme proto za zvýhodněných

podmínek nahradit stavajici nabíjecí stanici za zdvojenou nabíjecí stanici.

Je nám cti být Vaším partnerem v oblasti elektromobility!

2. lláš nřístun Ir řešení

S ohledem na Vaše potřeby navrhujeme následující postup:

o Demontáž stávající neveřejné nabíjecí stanice pro vlastni potřebu v rámci Vaši budovy
o Nabízíme Vám demontáž nabíjecí stanice, kterou bychom od Vás za zvýhodněných podminek

odkoupili a na základě toho bychom stanovili koncovou cenu nově nabíjecí stanice.

o V rámci této aktivity taktéž provedeme nutné úpravy přlvodů elektrické energie, aby
odpovídali nárokům provozu dvou vozidel.

- Instalace nové dvojité dobíjecí stanice

o Vzhledem ktomu, že provoz dvou elektro mobilů již vyžaduje vyšší úroveň připravenosti pro

jejich nabíjení, nabizime Vám proto instalaci nabíjecí stanice, která je vybavena systémem
řízení spotřeb elektrické energie a dálkový dohled funkčnosti a spotřeby.

o V rámci tohoto Vám také nabizime službu dálkového dohledu a poruchovou linku na dobu 6

měsíců zdarma.

Detailnější popis technického řešení a konkrétní cenová nabidka je předmětem dalších kapitol.
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3. Technicke řešení

Jak bylo prezentováno výše, navrhujeme instalací dvou typu nabíjení pro Vaš elektromobil:

1) Neveřejná nabíjecí stanice v prostorách garáží budovy sídla Operátor ICT

Vzhledem ktomu, pro jaké účely vaše vozidla užíváte a kolik je bude aktivních řidičů v rámci Vaši

společnosti, navrhujeme zvolil robustnější a odolnější řešení, které se vyznačuje odolností, ale taktéž

vyšší úrovní technické vybavenosti.

Pro tyto účely doporučujeme instalovat nabíjecí stanici značky ENSTO, která je obecně doporučována
koncernem VW.

Technické řešení

Pro účely nabíjení v prostorách garáží doporučujeme zvolit jednoduchou nabíjecí stanici typu Wall-box,
která bude vybavena v základu nabíjecím kabelem, aby bylo nabíjení vždy k dispozici bez nutnosti

další manipulace s kabelem. Pňpojeni odpovídá všem evropským standardům a umožňuje nabíjet více

typu vozidel, v případě, že byste se rozhodli pro rozšíření flotily elektromobilů.

Vzhledem k umístění stanice volíme řešení, které nabije Vaše vozidlo během 4 — 5 hodin, neboť

předpokládáme, že se vozidlo v garážích bude nabíjet i přes noc.

Konkrétní typ nabíjecí stanice je následující:

Typ Foto

- ENSTO Chago wallbox EVB200

až 2x AC 3x32 A (400 V, 22 kW)

Mode3 Type2 sockets

RFID aktivace nabíjení

Vzdálený dohled

Elektroměr

Signalizace nabíjení LED

IP 54, RCD proudový chránič

LAN, OCPP, GPRS

Další obchodní a dodací podmínky:

o Termín dodání

o ihned po akceptaci CN

o Fakturace - po předání

o Splatnost - 14 dní od vydání faktury

o Záruční doba - 24 měsíců
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4. cenová nabídka

Cena za řešení nabíjení pro společnost Operátor ICT respektuje výše navrhované řešení, přičemž jsou
nastaveny speciální ceny přímo pro Vás.

Celkova předpokládaná cena realizace navrhovaného řešení je 77 160 - Kč bez DPH, pňčemž při odkupu
nabíjecí stanice ze strany PREměřenl je cena za realizaci zakázky 52 160,- Kč bez DPH.

Detailní rozpočet navrhovaného řešení je následující:

Cena pro

0 ICT

Demontáž zařízení ABL Sursum eMH1 PRŠÝÉÉPW“
"d

25 ooo,- Kč

Elektromontážní Změna rozvodu a příprava na 2 x 6 hodin

zdvcínásobení řlkonu elektromontérú

1) Demontáž nabíjecí stanice Poznámka i

7 500; Kč

Cena pro

O ICT

65 910: Kč

2) Instalace nové nabíjecí stanice Cena za položku |
Jednotková cena

v Kč bez DPH

2 x 3 hodiny
eleklromoníéni

Nabíjecí stanice ENSTO Chago wallbox EVB200

instalace zařízení 3 750; Kč

Celková cena za řešení nabijen společnosti Operátor ICT | 52 160,- Kč

5
.. , . .

. PIBIÍIIIIKÍBÚHII! harmonogram Ilflllůlílll

Vzhledem ktomu, že každé z řešení vyžaduje jiný postup k realizací vybudování nabíjecí stanice,
navrhujeme přistoupit k instalaci ve dvou paralelně realizovaných etapách, dle typu nabíjecí stanice.

Instalace neveřejné nabíjecí stanice proběhne do týdne od akceptace nabídky.

6. Platnost cenove nabídli!

Nabidka je platná do 31
.

7. 2017.

1. Itentalrmí údaje

Vytvořil:

PREměřenl, a.s.

Na Hroudě 2149/19

100 05 Praha 10
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