
F01-03-SM-12

OBJEDNÁVKA : 826 /17 - 21915 - VS

Kaiser servis,spol. s r.o.
Bezručova 608/36
Blansko PSČ: 678 01
IČO: 26274906 DIČ: CZ26274906

Provedení celkové revize a čištění kanalizace a propustků

lokalita:Královská obora Stromovka

Vše dle cenové nabídky ze dne 15.3.2017

138000 ,- Kč bez DPH

Na bankovní účet

31.10.2017

46

Osobní odběr

Podklady pro evidenci předány, objednávka vytvořena na základě CESD 34/2015 a dle cenové nabídky ze dne 15.3.2017

2017-07-25 18:16:13
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F01-03-SM-12

L
HLHHPSHF.

OBJEDNÁVKA: 826 /17 - 21915 - VS
š-

I:

. Lea'yr him- F'rahyr
DDBĚRATEL' Pračaltà 1555

55555 15 555555135- 555:: 155 55
Ice: 55551555 DIE: 525555555

DDDAVATEL: Kaiser ServiS,Spol. S r.o.
Bezručova 608/36 v
Blansko PSVC: 678 01
ICO: 26274906 DIC: CZ26274906

I'í. dafieľënıu del-:ledu {ľal-Etuře_`_|ı přikládejte:
I Eüpii tëtu Dbje-ıilııáTl-ą', nebe ut'e ı:l"te její čísle na dai'le'n'ëm dekladu
I Údhëratelenı pu-depa :mou l-:Dpii du-daeflıu listu [Sefl'ísflihe listu. zakazkm'ëhe listu. 'nj-'kazu 'nj-'1117211

pře dat'aeíhe pretekeIu. rezpísu prací apedj-
Be: uTedeııj'eh del-:la-ıiů, Iajišťujíeíeh kemplemüat a průkameat účemíhe záznamu dle Š 55:1 za [mna E. 555111951
'.Eıˇ'lı. Tam bude dafim'z." del-:led Trá eeıı a pežadaTl-:enı na duplııëııí a pre-dleužení lhůty aplameati.
ŰBJEDHÁVÁME LI VÁS:

Provedení celkove revize a čištění kanalizace a propustků

lokalita:KralovSka Obora Stromovka

Vše dle Cenové nabídky Ze dne 15.3.2017

Hůl'ltaI-ttní Deuba:
Předpukládaná eena: 138000 ,- Kč bez DPH
Epügnb úhrady; Na bankovní účet

Termín: 31.10.2017

F're L'ıeelt: 46
Ipùeub udbëru: 050m" Odběr
püznámka; Podklady pro evidenci předány, objednávka vytvořena na Zakladě CESD 34/2015 a dle Cenové nab

Zamëetnanee ı:iı:lpetrıâclntir za nákup [ltuclitni Dclpuvëclnuetl:

Ia raıpacet eltanarn argaı ıııace

Fakturu Iašlete na adresu:
Lesy.r hl.m.Prah11.r
Pračeltà 1555
105 00 Praha 10 - Eabëhliee
tel. ústředna: +420 2111 051 500
inmĚleayf-prahaflı, wwlnhnlhmpflı

Elanltevni apejeni:
PPF banka a.a.I Praha 1I hflalë nam.11

ČLŮ.: 20'IIHII'I'ˇB'5'III'151'5-0'EH)
ıćü: 45145555

DIČ: :314525555
küneeani liatina Č.j.: Ěü.ı'0051505.ı'01Haj.ı'005

EEE. 3112HJ'53-[HJ'EH31'5'225
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_Servis

Ceribvá nabít!kaprp. společno's'tÍHlavní město Praha
u _,“.Ja'rni čištěníkanaliz'ace -park Stromo'vka

Lesy HI. m. Prahy

Práčská 1885/12
106 00 Praha 106

V Brně, dne 15. března 2017

Název_úkønu__'_____ __ _ _ _ . _, Počet MJ Cena celkemjKč) __
I. Průzkum kanalizací

kamerový průzkum systému dešťové kanalizace vč. „
K h d ˇU lokalizace a zjištění závad c O O KC

II] kamerový průzkum vyčištěného potrubí Kč bm 0 KČ
E1 trasování potrubí a vyhledání poklopü Kč hod 0 KČ
C] vyhotovení technické Zprávy č Zpráva 0 KČ
[j Igeodetícké zaměřenivytrasovaného potrubí Kč bm O KČ

II. Čištění kanalizačních systémů
EI čištění uličních vpusti Kč kus 30 KČ
n čištění horských vpusti Kč kus 10 Kč
n čištění zahradních vpusti Kč kus 0 Kč
EI čištění revizních šachet Kč kus 0 KČ
ızı 'čištění dešťových odvodňovacich žlabů č bm 0 KČ
n čištěníAčødraínü č hm 0 Kč
[J čištění vsakovacich jímek Kč kus 3 KČ
[3 čištění povrchových odvodňovacich žlábkü č bm 0 KČ

strojní čištění kanalizačniho potrubía propustků do „
El průměru DN 200 KC hOđ 38 KC

strojní čištění kanalizačniho potrubí a propustků od „
. .. K h d ˇU prumeruu DN 200 do DN 900 C O 44 KC

ruční čištění kanalizačniho potrubí a Zděných štol do ˇ
K d ˇU DN 900 vč. vnitřních sedimentačnich prostor c ho O KC

[z] frézování kořenů a inkrustů v kanalizaci Kč hod 30 KČ
frézování betonu v kanalizaci pomoci speciálních .

. . K h d v
E' frezovacıch trysek c O O KC

strojní čištění Iapačů písku v Systému deš'tových Kč hod 12 ˇ
D kanalizaci KC

ruční čištění košů, čištění šachet a vnějších
[J seimentačních prostor souvisejících se systémem Kč hod 30 u

dešťového odvodnění KC
ruční čištění protlaků a propustků v délce do 5m a do „

strojní čištění protlaků a propustků v dělce do 5 m a „
U an DN 900 KC h°d 15 Kč
[3 sací bagr provoz Kč hod 20 KČ

Ill. Doplnění deklů, stavební práce
EI dekl litina vč. osazení kg 0 Kč
III dekł plech vč. osazení Kč m2 0 Kč

do [nění koše na S lavenin dov ustě, do .
-u .p „ p V p č ks 0 Kčprumeru 50 cm

'šková rektifikace v ustě vložením kroužku do
- ..u W p Kč ks 0 Kč10 cm

v'šková rektifikace v ustě vložením kroužku Za „ ,0 V, , „ p č ks O Kčkazdych dalsıch 10 cm
. Začištěni okoli vp ustě v asfaltu - za říznutí asfaltu

[II do 20 cm od vpustě, vybourání a likvidace Suti, Kč ks O Kč
osazení deklu, doplnění asfaltu vč. Zálìvky
Začištění okoli vpustě v dlažbě - rozebrání dlažby

E1 do 20 cm od vpustě, osazení deklu, Zadláždění Kč ks 0 Kč
vbouraným materiálem

_ m v . I. v _ . . ˇU zacıstenı okoˇı vp ustevI mlatu rozkopanı mlatu do 20 č ks O Kc
cm od vpuste, osazenı deklu, oprava mlatu

U pomocné práce neobsažené v bodech 1-20 č hod 0 Kč

Celková I I I 137 960,00 KČ

Z
_“ g)

_ náš, .Ě ł 4mstreet*
IEEE 5 e r v i s lm

Kaiser servis, spo . S r.o.
ezručovo 608130678 Oi Blansko @

vozovn02Trnl<0vcı 111,628 00 Brno

888 248 ıčz 28274908 Dıćż 0228274908




