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OBJEDNÁVKA : 827 /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: park Letenské sady

Vše dle cenové nabídky ze dne 15.3.2017

144000 ,- 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
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Cenová nabídka pro společnost Hlavní město. Praha
I.larni čištění .kanalizace :park Letná

Lesy HI. m. Prahy

Práčská 1885/12
106 00 Praha 106

V Brně, dne 15. března 2017

„zNáıe'flLúkqnv . , . _ _ . .z Í Cena (Kč) _ MJ ._ . Počet MJ . Cena celkem (Kč)
I. Průzkum kanalizací

U :((Jakrıııeiızěrë Szılllšlzëırırlı Zsš'jšejmu destove ka nalızace vc. hod O

EI kamerový průzkum vyčištěného potrubí bm O
U trasování potrubí a vyhledání poklopů hod O
Q vyhotovení technické zprávy zpráva 0
[1 [geodetické zaměření vytrasovaného potrubí bm O

il. Č š ění kanalizačních Systémů
[j čištěení uličních vpustí kus 180
EI čištStění horských vpusti kus O
EI čištění zahradních vpusti kus O
EI čištění revizních šachet kus 7
EI čištění dešťových odvod rˇıovacích žlabů bm O
ij čištění Acodrainů bm 480
13 čištění vsakovacích jímek kus O
C] čištění povrchových odvod ñovacích žlábků bm O
U Ĺtrıšıàné:Jsšeišıızlàaènalızacnıho potrubı a propustku do hod 32

U Ĺtršırjıııěırcllìtënh: lšaortıìaliızoaêıšııišoìgotrubı a propustku od hod 60

fl 0
[j frézování kořenů a inkrustů v kanalizaci hod 36

frézování betonu v kanalizaci pomocí Speciálnich
. , h dU frezovacıch trysek o O

strojníčištěnı' Iapačů písku v systému deš'tových
h dU kanalizací o O

ruční čištění košů, čištění šachet a vnějších
[3 seirnentačních prostor souvisejících se systémem hod 20

dešťověho odvodnění
ruční čištění protlakü a propustků v délce do 5m a do

Strojní čištění protlakü a propustků v dělce do 5 m a
E] do DN 900 hod O

[1 sací bagr provoz hod 0
Ill. Doplněnídeklů, stavební práce

D dekl litina vč. osazení kg 0
C! dekl plech vč. osazení m2 0

do lnění koše na S lavenin dov ustě, doD p p V p ks 0průměru 50 cm
U vyskova rektıfikace vpuste vlozenım krouzku do ks O

10 cm
a vyskova rektifikace vpuste vlozenım krouzku za ks O

kazdych dalsich 10 cm
Začištění okolí vpustě v asfaltu - zaříznuti asfaltu

B do 20 cm od vpustě, vybourání a likvidace Suti, ks 0
osazení deklu, doplnění asfaltu vč. Zálivky
začištění okolí vpustě v dlažbě - rozebrání dlažby

D do 20 cm od vpustě, osazení deklu, zadláždění ks 0
vbouraným-m'ateriálem
.Začištěníokolí vpustě v mlatu - rozkopání mlatu do 20

D cm odvpustě, osazení deklu, oprava mlatu ks O
13 -pornócně práce nçobsažené v bodech 1-20 hod 0

I I I 143 220,00 KČ
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