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Věc: doplnění a rozšíření slabo a silnoproudých rozvodů v budově Valentinská 1/91, 

Praha 1 
 

V návaznosti na práce provedené v rámci SOD č. 17004071 a na základě Vámi zpraco-
vané nabídky ze dne 14. 5. 2018 u Vás objednáváme 
 

1. výměnu bytového rozvaděče v bytě č. 4.05, 
2. přesun a doplnění jištění do bytového rozvaděče v bytě č. 4.04, 
3. doplnění a rozšíření zásuvkových okruhů včetně jištění v rekonstruovaných by-

tech č. 4.03 a 5.03 dle požadavků budoucích nájemců a na základě technických 

změn (elektrický ohřev vody, umístění druhé pračky, další spotřebiče), 
4. doplnění osvětlení v hale před byty a. 4.03 a 4.04, 
5. osazení samostatného rozvaděče pro rozšíření DT, úpravu DT v bytech 4.03 a 

4.04 v souvislosti s instalací tabla na schodišti ve 4.NP,  

6. zvýšení počtu datových zásuvek dle požadavků budoucích nájemců a v sou-
vislosti s plánovanou instalací WiFi, 

7. osazení dvou RACKů pro byty 4.04 a 4.05 a jejich propojení se sítí SLÚ. 
 

Objednávka zahrnuje též všechny bourací a zednické práce i opravu malby v dotčených 
prostorách. Práce musí být koordinovány s průběhem rekonstrukce prováděné firmou 
BEKR ART a.s. Zakázka musí být dokončena a předána do 10. 6. 2018.  
Cenu 120 000,- Kč bez DPH uvedenou v nabídce považujeme za maximální možnou. 

Fakturační údaje jsou uvedeny v záhlaví. V záležitostech technických a administrativních 
kontaktujte vedoucí THS Mgr. Janu Šlechtovou.  
 

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., dodavatel jejím přijetím souhlasí s uveřejněním. 

 
  S pozdravem      
 
                             
V Praze 16. 5. 2018  

Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 
                                                                          ředitel  
 
Vyřizuje: 
Mgr. Jana Šlechtová 
telefon: 224 800 271, 606 361 194 
e-mail: slechtova@slu.cas.cz 


