
Obednavatel:

Pardubický kraj
OBJEDNÁVKA

Pardubický kraj

Komenského nám. 125

53211 Pardubice
IČ s 70892822
DIČ: CZ70892822

Číslo úťtu: 

či 2017/01589
Dodavatel:

PKS stavby a.s.

Brněnská 38/126

59139 Žďár nad Sázavou
lC: 46980059 DIČ: CZ46980059
Číslo ditu: 

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 16.11.2017

Objednáváme u Vás podle platných zákonných smímic o odbiro, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství MJ Druh zboží Cena včetně DPH
0.000

Objednáváme u Vás výměnu výmSnfků VZT jednotek (Ď. 22, 23 a 24) na střeše
budovy MOP včetně všech souvisejících prací potřebných pro výménu
výmfiniků a pro následný provoz MOP v Nemocnici Pardubického kraje, a.s"
Pardubické nemocnici dle cenových podkladů (viz příloha).

Tcrmin realizace; nejpozději do 1/2018

16] 618.00

Podepsáno dne: 23. 11. 2017

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic
Vyřizuje:

Tel:
e-mail:

referent ekonomického odděleni OMSŘI

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38

591 0.1 Žďár nad Sáz.
, DIČ:CZ46980059
'CZECHREPUBUC
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Cenová nabídka na dopojení výměníků na zakázce : "Nemocnice Pardubice - střecha'

Ústřední v ta ční

HZS - odpracované hodiny na zakázce -
demontáž stávajícfcho dopojení výměníků a
nové dopojení nově osazených výměníků od
MART. Vypuštění nezbytné části rozvodů topné
vody, odpojení výměníků od rozvodů topné
vody. Napuštění topnou vodou a odvzdušněnf.
SPC materiálu na dopojenf jednotek - kolena,
Tkusy,.... nevím co bude potřeba - co použijeme
stávající? Nelze teď vyspecifikovat
Zaregulování systému(kontrola) - přeměření a
nastavení množství topné vody.
Drobný instalační materiál
Přesun hmot - 2 češ
Součet ústřední v ta ční

hod

soubor

soubor
soubor
soubor

70 300,00

4000,00

8800, 00
500,00

4000, 00

21 000,00

12 000, 00

8 800, 00
500, 00

4 000, 00
46 300,00

Pozn.:

1) Hlavní armatury - čerpadlo uzávěry, vyv. ventil, regulační ventil s elektropohonem, filtr, klapka,
teploměry a manometry zůstávají stávající
2) součástí nabídky není výměna výměníků VZT jednotek (demontáž stávajících a montáž nových
do VZT jednotek - toto dodává MART
3) součástí nabídky není přeměření a nastavení vzduchového množství - dodávka MART

V Třebíči 25. 7.2017



Mart s. r. o.
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1. 1 výměna výměníků VZT jednotek (č. 22, 23 a 24) ks 25656 76968

Mezisoučet:
Doprava

Zařízeni staveniště 1%

Přesuny, individuální vyzkoušeni
Zaregulováni, seřízení, vyzkoušeni
Kompletačni a koordinační činnosti ( manager projektu)
Režie MART

Těžké mechanizmy - jeřáby

Lešení, plošiny

Dokumentace konečného provedeni

76968
6500

700

3100
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