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Praha, dne 24. 6. 2021

číslo jednací: 00758/2021

vyřizuje: Ing. Novotná

Objednávka na opravu hasičského vozu TATRA T 815
Vážení,

na základě cenové nabídky Č. 2021/121 ze dne 16. 6. 2021 u Vás objednáváme opravu
hasičského vozu TATRA T 815, RZ: AO 51-02, v následujícím rozsahu:

1. Oprava kardanových hřídelí účelového zařízení a kontrola náhonu

85.990 KČ bez DPH

Oprava vodního Čerpadla
- demontáž z vozu - oprava (hřídel, ucpávka, ložiskové těleso, ložiska, gufera) - zpětná montáž do vozu
2. Oprava — repasování vývěvy

25.660 Kč bez DPH

- demontáž z vozu - oprava (těleso vývěvy, sestavný ventilek, těsnění) - zpětná montáž
3. Oprava výtlačných ventilů 75

38.840 KČ bez DPH

(za předpokladu, že budou koule 75 v pořádku)
- demontáž ventilů - rozebrání + jejich oprava (nové o-koužky a těsnění) - zpětná montáž
4. Oprava ovládacího panelu účelového zařízeni

28.300 KČ bez DPH

- demontáž z vozu - úprava panelu - olakováni panelu - zpětná montáž do vozu
(bude použito stávající ovládání pouze výměna manometru a manovákuometru, zrušení ukazatele
teploty a ukazatele pěny)
5. Oprava lafety

31.690 KČ bez DPH

- demontáž vodního děla - rozebrání + oprava (výměna čepu, ložisek, o-kroužků) - zpětná montáž
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6. Oprava úniku vzduchu

40.950 KČ bez DPH

_ kontrola všech spojů - kontrola vlnovců - výměna vyrovnávacích ventilků pérování 2 ks výměna filtru vysoušeče

7. Oprava potrubí výfuku na zadní nástavbě, vyvedení na pravou stranu a montáž magnetu
8.150 KČ bez DPH
8. Vodní nádrž

54.300 KČ bez DPH

- vyČiŠtění stávající nádrže - nátěr epoxidová barva Temacout RM40 do stálého ponoru, nátěr
proveden ve 2 vrstvách

Cena celkem bez DPH
313.880 KČ
Cena celkem vC. DPH
379.795 KČ
Cena obsahuje cenu materiálu a práce, včetně DPH 21%.
Částka bude uhrazena převodem z bankovního účtu.

Naše fakturační údaje jsou:
Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4
IČO: 00 24 17 84
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Děkujeme.
S pozdravem
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