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Poptávající:    Alfa Laval spol. s r.o. 

pan Kajan Voctářova 2449/5 

 180 00  Praha 8  

 www.alfalaval.cz   

Společnost:   

Městská Vodohospodářská s.r.o.  Vypracoval: 

Palackého nám. 46 Pavel Riemel 

37901 Třeboň - Třeboň II  Tel.:  +420 234 710 700  

 Mob: +420 702 209 237 

 Fax:  +420 234 710 705  

Datum: 29.11.2017   E-mail: pavel.riemel@alfalaval.com 

 

 

Cenová nabídka č. 0000277739  
                                             
Název: Cenová nabídka 
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pane Kajane, 

 

děkujeme Vám za Váš zájem o výrobky a služby Alfa Laval.  

Alfa Laval je švédská renomovaná společnost s více než 130ti letou historií a širokým 

produktovým portfoliem. 

Alfa Laval spol. s r.o se sídlem v Praze je dceřinná společnost firmy Alfa Laval Corporate AB.   

V České republice, kde působíme již od roku 1920, máme  kvalitní odborné i servisní zázemí 

včetně špičkového servisního centra pro deskové výměníky tepla v Brně. 

V případě dotazů k nabídce nebo produktům Alfa Laval jsem Vám k dispozici. 

S pozdravem 

 

 

 

Pavel Riemel 

Process service sales engineer 

http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/pages/produkty.aspx
http://local.alfalaval.com/cs-cz/alcz/pages/alfa-laval.aspx
http://local.alfalaval.com/cs-cz/servis/pages/servis.aspx
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1. Předmět nabídky  

 

Cenová nabídka nového panelu včetně nákladů spojených s jeho výměnou a přehrání 

softwaru na novou verzi. 

 

2. Zadávací podmínky 
 

Uvedená nabídka je vypracována na základě Vaší poptávky, kterou jsme obdrželi e-mailem. 

 
3. Rozsah nabídky 

 

Náhradní díly: 
Položka Kód zboží Název zboží Cena/kus Kusů Cena celkem 

 
000010 

 
6124681701 

 
HMI PANEL T15BR, 15 INCHE 
HMI OPERATOR PANEL 
T15BR 
 

 
95 936,29 

 
1 

 
95 936,29 

 
Servisní práce: 

Položka Kód zboží Popis Cena/kus Kusů Cena celkem 

 
000015 

 
A7 

 
Sazba Z 900,-Kč/hod 
Decanters, 7 - 17 hod 
 

 
900,00 

 

 
3 

 
2 700,00 

 
000020 

 
AB2 

 
Cestovní hodiny 480,-Kč/h 
 
 

 
480,00 

 

 
4 

 
1 920,00 

 
000025 

 
AB1 

 
Použití služeb. vozidla 
 
 

 
12,00 

 

 
300 

 
3 600,00 

 
4. Cena  
  

Celková cena v rozsahu nabídky dle bodu 3. činí…………. 104 156,29,- CZK. 
 Uvedená cena nezahrnuje DPH a dopravné. 
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5. Platební podmínky 
Splatnost faktury Převodem. 

 

6.  Obchodní a dodací podmínky 
 

Dodací lhůta 1 týden od objednání.  

Uvedená dodací lhůta je platná ke dni vystavení nabídky. V případě pozdější objednávky je 

nutné aktualizovat dobu dodání na základě výzvy ze strany zákazníka. 

  

Dodací parita DAP Praha dle Incoterms® 2012.  

 

Storno poplatky na objednané zboží:  
     - do 2 pracovních dnů ode dne vystavení potvrzení objednávky 10%*  
     - od třetího pracovního dne ode dne vystavení potvrzení objednávky 50%*  
     *z celkové hodnoty stornovaného zboží.  

Storno poplatky na objednaný servisní zásah:  
     - do 10-ti pracovních dnů před realizací zakázky 0%  
     - do 5-ti pracovních dnů před realizací zakázky 25%**  
     - do 2 pracovních dnů před realizací zakázky 50%**  
     **z předpokládané celkové ceny stornovaných servisních prací.  

 

Záruka       - 12 měsíců na náhradní díly od data dodání 

 - 6 měsíců na provedené servisní práce  

 

Odpověď kupujícího na nabídku, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou není přijetím nabídky prodávajícího na uzavření smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

 
Ostatní dále nespecifikovné smluvní podmínky se řídí dle Všeobecných dodacích 
podmínek Alfa Laval spol. s r.o. (VDP), jejichž aktuální verzi naleznete na naší 
webové stránce.  
(Pro její otevření klikněte na odkaz.) 
http://www.alfalaval.cz/globalassets/documents/about-us/czech/vdp-al.pdf 
 
Provoz zařízení bezvýhradně podléhá Obecným požadavkům Alfa Laval  
na technologická média, jejichž aktuální verzi naleznete na naší webové stránce.  
(Pro jejich otevření klikněte na odkaz.) 
http://www.alfalaval.cz/globalassets/documents/about-us/czech/obecne-poadavky-
na-technologicka-media.pdf 
 

7.   Platnost nabídky   
  Toto je rozpočtová nezávazná nabídka. Tato nabídka je platná do konce roku 2017 ode 

dne jejího vystavení. V případě objednání po novém roce je nutné tuto nabídku 

aktualizovat. Před objednávkou musí být ze strany Alfa Laval potvrzena. 

 

http://www.alfalaval.cz/globalassets/documents/about-us/czech/vdp-al.pdf
http://www.alfalaval.cz/globalassets/documents/about-us/czech/obecne-poadavky-na-technologicka-media.pdf
http://www.alfalaval.cz/globalassets/documents/about-us/czech/obecne-poadavky-na-technologicka-media.pdf


 

Strana - 4/4 - 

Informace o záručním a pozáručním servisu 

 

360° portfolio servisních služeb Alfa Laval nabízí 
všechny druhy servisních úkonů pro udržení vysoké 
výkonnosti, bezporuchovosti a výrobní efektivity 
vašeho zařízení Alfa Laval po celou dobu jeho 
životnosti. 
 
Můžete se spolehnout, že Alfa Laval vám vždy 
poskytne odpovídající podporu - od fáze počátečního 
plánování až po doporučení nejlepší alternativy  
v době, kdy vaše stávající zařízení začne dosluhovat. 
 
Nabízíme vám pomoc při instalaci, uvedení do 
provozu, pravidelnou údržbu, monitorování stavu 
vašich zařízení a jejich diagnostiku. Využít můžete 
také možnost zaškolení vašeho personálu, 
modernizace zařízení a také služby v oblasti 
poradenství. 

 

 

 

Další informace o našich servisních službách naleznete na stránce www.alfalaval.cz/servis 
 
 
 
 
 
 
Aktuality  
 

   Klikněte zde Klikněte zde 

 

http://www.alfalaval.cz/servis
http://www.alfalaval.com/microsites/insights/cs/index.html
http://local.alfalaval.com/cs-cz/produkty/prenos-tepla/deskove/prumyslove/compabloc/Documents/Brozura_vymeniky_Compabloc.pdf

