
Město Břeclav
ODBOR MAJETKOVÝ, oddělení správy nemovitostí

Libor Pekařík
Mendlova 14
690 03 Břeclav
IČ: 75503611

Objednávka číslo: 69/18/Vala Břeclav 25. září 2018

Objednávka

Objednáváme u Vás následující instalatérské práce na odstranění závady systému vytápění a ohřevu
teplé vody v prostorách 1. Np budovy na adrese Sady 28. října 2 v Břeclavi. Jedná se o provozovnu
„Výhodovy lahůdky“, kde došlo k poruše starého topného kotle kombinovaného s ohřevem teplé
vody. Z důvodu neopravitelnosti starého plynového kotle objednáváme jeho výměnu za plynový kotel
nový, doplněný o zásobník na teplou vodu napojený na stávající cirkulační systém teplé vody a
stávající rozvod plynu i stávající odkouření kotle. Závada byla hlášena po kontrolní tlakové zkoušce
systému nájemníkem prostor. Seznam potřebného vybavení a spotřebního materiálu je součástí této
objednávky ve formě dodacího listu a kalkulace.
Objednáváme dodávku tohoto materiálu a prací:

Demontáž a likvidace stávajícího kotle.
Úprava přípojných bodů a prostoru pro montáž nových prvků.
Dodávka a montáž plynového kotle Viessmann 100-W 26 kW.
Dodávka a montáž zásobníku teplé vodyBražice 125 1.
Dodávka a montáž potřebných armatur a napojení odkouření kotle.
Zprovoznění systému, tlaková zkouška a proškolení obsluhy kotle.
Revizní zpráva o funkčnosti systému.
Úklid místa montáže a recyklace odpadů.

Termín zahájení prací obratem po obdržení objednávky. Termín dokončení oprav do 15. 10. 2018.
Celková cena zakázky dle vaší cenové kalkulace je max. do 79 500 Kč bez DPH.

Pro podrobnější informace volejte technického pracovníka odboru majetkového Vítězslava Valu,
tel. číslo 731 428 206, který je odpovědný za převzetí hotových prací.
Toto plnění bude použito pro činnosti, které jsou předmětem daně dle ustanovení § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme za spolupráci

Ing. Čestmír Blažek
vedoucí odboru
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