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IČ: 28115856 
DIČ: CZ28115856  
 

Bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s., České Budějovice 
číslo účtu: 6235007001/5500 
 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18083. 
 

Certifikace ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001 
 
 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  NAŠE ZNAČKA  VYŘIZUJE  KONTAKT ČESKÉ BUDĚJOVICE 

jednání / 10. 05. 2018 051012/18n O. Prašnička 737 944 232 10. 05. 2018 

 

NABÍDKA:  ČS Třeboň - Kopeček 

 - rozší ření elektronického zabezpe čovacího systému o garáže 

 

Vážený pane Kajane, 

děkujeme Vám za Vaši poptávku, na základě které Vám zasíláme následující nabídku na dodávku, 
montáž a oživení elektronického zabezpečovacího systému objektu garáží v areálu ČS Třeboň - 
Kopeček. 

1. Uvedené dílo Vám nabízíme za celkovou cenu (K č bez DPH): 22 200,00 

Z toho: 

-  Dodávka komponent EZS     5 680,00 

-  Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál     350,00 

- Elektromontáže     8 800,00 

- Projektová dokumentace, nastavení, odladění, zkoušky     7 370,00 

 výchozí revize elektroinstalace, ostatní náklady      

2. Vymezení rozsahu nabídky 

Předmětem nabídky je rozšíření elektronického systému zabezpečení objektu (EZS) o garáže 
přidružené objektu ČS Kopeček. 

PIR detektory v garážích budou s ústřednou instalovanou v rozvodně ČS propojeny bezdrátově. 
Doporučený interval výměny baterií v bezdrátových prvcích EZS je každé 2 roky. 

Nabídka nezahrnuje: 

- Jiné než výše uvedené položky. 

3. Platnost nabídky  

Platnost nabídky je 3 měsíce od data vystavení. 

 

 

Městská vodohospodá řská s.r.o.  
Pan Ing. Miroslav Kajan 
Palackého nám ěstí 46 
379 01 Třeboň 
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4. Obchodní podmínky 

Tato nabídka je nezávazná a její akceptací nevzniká smlouva. Kupní smlouva vzniká přijetím Vaší 
objednávky formou písemného potvrzení naší stranou, nebo uzavřením jiného oboustranného 
písemného ujednání. 

Při korespondenci uvádějte číslo této nabídky. 

Platební podmínky: bankovním převodem, splatnost faktury 30 dnů. 

Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu díla teprve úplným zaplacením jeho ceny. 

5. Termín dodání 

Organizace, harmonogram a termín dodání budou upřesněny v příslušné smlouvě. 

6. Záruční podmínky 

Záruka na dílo: 24 měsíců. 

7. Další poznámky k nabídce 

Použití § 558 odst. 2, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1751 odst. 2, § 1757 odst. 
2 a 3, § 1765, § 1950 a § 2630 občanského zákoníku je výslovně vyloučeno. Odpovědnost z 
neuzavření smlouvy je výslovně vyloučena. 

Pro účely sjednání smlouvy či její změny se za písemnou formu nepovažuje elektronická forma. 

Vyhrazujeme si právo na technické změny a vylepšení. 

 

Věříme, že Vás naše nabídka osloví a v případě dotazů jsme Vám rádi k dispozici. 

 

Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na vzájemnou spolupráci. 

 

S přátelským pozdravem 

 

Ing. Ondřej Prašnička 

jednatel společnosti 


