
 
 
 

Číslo: 17140429 
  

Datum: 30.06.2017 

 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  
Gen. R. Tesaříka 80  
261 01 Příbram  
Jaroslav Schovanec MBA 

 
 

CENOVÁ NABÍDKA NA AKCI: 
 

ONPB Pavilon I-Výměna VZT jednotky ve 3.NP 
 

Děkujeme Vám za poptávku.  

Předkládáme Vám nabídku na realizaci výše uvedené zakázky.  

Zadávací podmínky předané na vstupním jednání: 

Demontáž stávající jednotky a její ekologická likvidace doložená protokolem 

Přívodní VZT jednotka 3600m3/h osazená na místo stávající jednotky s teplovodním ohřívačem, přípravou  

pro osazení chladiče na přímý výpar 

Nasávací potrubí do jednotky a z jednotky na hranu strojovny bude vyměněné 

Do VZT potrubí budou osazené tlumiče hluku 

Protipožární klapka na VZT potrubí ve strojovně bude vyměněná 

Výměna distribučních prvků (vyústek) napojených na VZT potrubí 

Teplá voda bude napojená ze stávajícího rozvodu UT do teplovodního výměníku přes směšovací uzel. Na  

rozvodech budou osazené nové regulační a uzavírací armatury 

Ovládání přes vlastní systém MaR s možností napojení na centrální systém nemocnice 

Silový přívod elektro 

Po skončení prací budou vystaveny protokoly o proměření a zaregulování, tlakových zkouškách o  

komplexním vyzkoušení, vč. revizí 

 

 

 

 

 

Cenová nabídka: 

Výměna VZT jednotky     

Přívodní VZT jednotka 3600m3/h, 540 Pa s vodním ohřívačem,  kpl      95 458,00     

Distribuční prvky - vyústky kpl      24 790,00     

Regulace teploty a otáček s přípravou pro napojení na centrální velín kpl      88 340,00     

VZT potrubí čtyřhranné, včetně tvarovek m2        9 380,00     

Tlumiče hluku kpl        9 460,00     

Protipožární klapka ks        2 503,00     

Montážní a spojovací materiál kpl        9 752,00     

Ekologická likvidace stáv. jednotky a potrubí kpl                 -       

Celkem    239 683,00 

   

CENOVÁ NABÍDKA 



REKAPITULACE    239 683,00 

Dodávka zařízení 
  Montáž a doprava 
 

     59 650,00     

Připojení na rozvod ÚT vč. SMU 
 

     55 840,00     

Proměření a zaregulování VZT 
 

       4 810,00     

   CELKOVÁ CENA bez DPH    359 983,00 

 

Jakost:     Naše společnost má certifikovaný systém kvality na všechny své činnosti dle ČSN EN 
ISO 9001, 14001. 

Realizace zakázky:   

Platební podmínky:   

Platnost nabídky:   06.10.2017 
  
 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a jsme Vám k dispozici pro osobní jednání, nebo případné dotazy na 
tel. 311 584 573, 311 584 988. 

 

Na  dobrou spolupráci s Vámi se těší 

Petr Rejsek

 


