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CENOVÁ NABÍDKA NA AKCI: 
 

ONPB Pavilon I-Výměna VZT jednotky ve 3.NP - pravá část 
 

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 napojený na nově zbudované pracoviště na centrálním velíně  

zadavatele. 

Vybudování dohledového pracoviště (PC sestava) umístěného na centrálním velíně zadavatele,  

který musí obsahovat historii provozu, alarmů a poruch, časový plán vč. grafického znázornění  

v časovém úseku a vzdálený dohled v sídle dodavatele (hlášení poruch přes webové, GSM 

rozhraní)  

Zaimplementování stávající jednotky VZT ve 3.NP (realizace v 9/2017) vč. odtahového ventilátoru  

v 6.NP 

Dodavatel musí zajistit pravidelný servis, který bude obsahovat reakční dobu 12 hodin od  

nahlášení poruchy. 

Silový přívod elektro vč. úpravy a doplnění rozvaděče. 

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

komplexním vyzkoušení, vč. revizí a návrhem servisní smlouvy 

 

 

 

 

 

CENOVÁ NABÍDKA 



Cenová nabídka:   

Výměna VZT jednotky     

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

Distribuční prvky - vyústky kpl  

Regulace teploty a otáček - napojené na centrální velín kpl  

VZT potrubí čtyřhranné, včetně tvarovek m2  

Tlumiče hluku kpl  

Protipožární klapka ks  

Montážní a spojovací materiál kpl  

Dohledové centrum vč. grafického zpracování a dálkového přenosu dat kpl  

Zaimplementování nové VZT jednotky vč. ventilátoru do MaR kpl  

Zaimplementování stávající VZT jednotky vč. ventilátoru do MaR kpl  

Ekologická likvidace stáv. jednotky a potrubí kpl                    

Celkem   347 063,00 

   

REKAPITULACE   347 063,00 

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   467 363,00 

 

 
 

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

Realizace zakázky:  dohodou 

Platební podmínky:  dohodou 

Příloha:                       výpis z OR 

Platnost nabídky:   09.03.2018 
  
 

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

 


