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OBJEDNÁVKA: 1434 /18 - 21915 - VS
š-

I:

. Leaznfr h|_rn_ F'rahyr
DDBĚRATEL' Pračaka 1855

Firflhfl 15 555555135- PSČ: 155 55
ıao: 55251555 aıa: 525525555

- Kaiser ServiS,Spol. S r.o.
DD DAUATE L' Bezručova 608/36

Blansko PSVČ: 678 01
ICO: 26274906 DICI C226274906

I'í. dafioľëmu dokladu {ľal-Etuře_`_|ı přikládejte:
I Kopii této objednáTl-ą', nebo ua'e ı:l"te její číslo na daňovém dokladu
I Údhëratelenı podepsanou l-:opii dodaoflıo listu [Servisního listu. zakazko'l'ëho listu. 'nj-'kazu 'nj-'měn

pře dàa'acího protokq. rozpisu prací apod.)-
Bea: uTedeııj'oh dokladů, Iajišťujíeíoh komplemoat a průl-auaıoat účetního zámmu dle Š 33:1 .mi kona E. 553;'1991
Ella. Tánı bude dafiorz." doklad Trá oeıı a požadaTl-:enı na doplnění a prodloužení lhůty aplamoati.
ŰBJEDHÁVÁME LI VÁS:

Provedení pravidelne podzimní revize kanalizace

Lokalita: park Stromovka

Vše dle Cenové nabídky Ze dne 19.9.2018

Kontaktní osoba:
Předpokládaná oena: 157510 ,- Kč bez DPH
Epügnb úhrady; Na bankovní účet

Termín: 30.11.2018

F'ro úsek: 46
Ipùeob odběru: 050m" Odběr
Email pro fakturaci: _

ZamĚ-Stnaneo odpovědný' za nakup [komoditni odpovědnoetl:_

Ia razpocet ekonom organizace znaEnEfli nnamızflfl-.E

Fakturu aašlete na adresu: Bankovní eoojeni:
Lesy.r hl.m. Prahy.r PPF loanka aa.. Praha 1. Male nám.“
Pràčekà 'IEEE č.13.: ElII-III-IIPFBłII-IIHBJ'EÚ-[Hł
'HIHì [Hit Praha 'HIP - Eábëhlioe IČD:4514?1551}
tel. ústředna: +421) ITI [151 Bü-D DIČ: CE4524TEEŮ
inoıĚleayf-prahaflı, wwlnhnlhmooı konoeeni lietina Č.j.: Ěül'lII-[lñ'lłìřllı'ü'l Haj.ı'lII-I}5
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V Brně, dne 19. Září 2018

I.
průzkum Systému kanalizace vč.
a závad
průzkum vyčištěného potrubí
potrubí a vyhledání poklopů

technické zprávy
Zaměření vytrasovaného potrubí

ll.
uličních vpusti
horských vpusti
zahradních vpusti
revizních šachet
dešťových odvod ňovacích žlabů
Acodrainů
vsakovacíchjímek
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povrchových odvodňovacich žlábků
čištění kanalizačního potrubí a propustků do

DN 200
čištění kanalizačního potrubí a propustků od

DN 200 do DN 900
ruční čištění kanalizačniho potrubí a zděných štol do
DN 900 vč. vnitřních sedìmentačních

l]

kořenů a inkrustů v kanalizaci

betonu v kanalizaci pomocí

čištění lapačů písku v systému deš'tovych

čištění košů, čištění šachet a vnějších
prostor Souvisejících se Systémem

odvodnění
protlaků a propustků v délce do 5m a do

900
čištění protlaků a propustků v dělce do S m a

DN 900

bagr provoz

litina vč. osazení
vč. osazení

koše na splavenìny do vpustě, do
50 cm

rektifikace vpustě vložením kroužku do
10 cm

rektifikace vpustě vložením kroužku Za
dalších 10 cm
okoli vpustě v asfaltu - Zaříznutí asfaltu

20 cm od vpustě, vybourání a likvidace suti,
osazení asfaltu vč.

okolí vpustě v dlažbě - rozebrání dlažby
20 cm od vpustě, osazení deklu, zadláždění

materiálem
okolí vpustě v mlatu - rozkopání mlatu do

od osazení mlatu
práce neobsažené v

cena za provedení praci

Lesy HI. m. Prahy

Práčská 1885/12
106 OO Praha 106

Průzkum kanalizací
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deklů, Stavební práce
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