O B J E D N Á V K A Č. 18/2020/ORRI
Objednavatel: Město Rumburk

Dodavatel:

Třída 9.května 1366/48

ADVERA s.r.o.
Království 462
407 47 Šluknov

408 01 RUMBURK
IČ: 00261602

IČ: 27348431
DIČ: CZ27348431

DIČ: CZ00261602

Plněni od :
Plnění do: dle dohody, nejpozději do 17.06.2020

Fax: +420 412332569

Tel: +420 412356211

Objednáváme u Vás zhotoveni průzkumného hydrogeologického vrtu v rozsahu prací dle cenové
nabídky ze dne 08.05.2020.
Celková cena nepřesáhne Částku 106 189,60 KČ včetně DPH.

Dle platného NOZ Č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních
dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu
podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj
o tomto zápisu, včetně spisové značky.
Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury
zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.
Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!
Kontaktní osoba: Zdeněk Doležal, tel.: 412 356 257
Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová
Datum: 11.05.2020
MĚSTO RUMBURK

Vystavil: Marie Šurýová, DiS.

Odbor regioná/niho fozvojě a investic
Městský úřad Rumburk CĹ)

Schválil:

Ing. Dagmar Mertlová

_-

O BJ E D N Á V K A Č. 18/2020/ORRI
AKCEPTACE OBjEDNÁVKY
Na základě Vaší objednávky č. 18/2020/ORRI ze dne 11.05.2020 přijímám plněni této objednávky
a akceptuji ji.
A1J\/ERA S,CCL

G) 19 ,05. 2020
datum, podpis. jméno nebo otisk razítka

V '

Cenová nabídka na zhotoveni průzkumného hydrogeologického vrtu
Město Rumburk
Posudek:
lokalita : Fotbalové hřiště Rumburk
datum 8.5.2020
Odvrtání vrtu bude provedeno vrtnou soupravou HVS 254 na pásovém podvozku, technologií rotaČně přiklepnou
s odvodem odvrtané horniny z Čelby vrtu stlačeným vzduchem z kompresoru Atlas-Copco XRHS 385. Úvod vrtu bude
proveden průměrem 220mm (cca 4-8m) skrze kvartérní nesoudrŽné horniny. Tento interval bude propažen trubkou o
průměru 195/5mm. Tím bude také oddělena případná svrchní povrchová voda.
Vrt bude dále odvrtán pr 180mm a vystrojen definitivní výstrojí z pvc o průměru 125mm německé výroby, určené
k použiti při výstroji studni, s atestem na pitnou vodu, s pevnostní stálosti a zesi1enou stěnou 5mm. Perforace je
provedena strojově o Šířce slotu 1,0mm. Vrt bude obsypán KaČírkem 4/8 mm a v horní části zatěsněn techn. jílem TBS.
7o ukončení prací bude vrt uzavřen a tím připraven k Čerpání a zhotovení zhlaví.
specifikace prací

jednotkov
Počet
á cena
jednotek
" """ 4 000,1"

" Přemístění vrtné soupravy nákladní automobi,1 s podvalnike,m
Přem|'stěnívrtneho a výstrojového
materiálu
Ci.troen J,u,mpers_ vozíkem
' Manipulace a ustavení soupravy.
, 1000,-KČ/m
,._ ___ ..
'Vrtáni Ž20mm "
Vrtáni 180mm
'vÔstroj vrtu pr PVC 195/5mm"
"" 970,-Kč/m
'«stroj vrtu PVC 125mm/5mm 350,-Kč/m

__
50
8
50

.,

Celková cena
4 000,- KČ

_

" """""""""

,

50 000,00 KČ
"

"" 7 760,ÓÓ
17 500,00 KČ

l perforované/plné
_
_ 1"
O"bsyp, těsnění
""
500,-KČ
' Sled a řízení prací, technická zpráva,
" 1
" ___ _""" 2 000,-KČ
,
_ 2000,KČ/vrt
2500,Kč/vrt
l ohláŠeni prací báňskému úřadu
l Čerpací zkouŠka - jednodenní
"
4000,"""" i'"" ' '""'
4 000,-ŘÉ
!apuŠtěni
čerpadla,
nastavení
Kč/den
I čerpání, doprava,
Měření vydatnosti - poklesu a
nástupu hladiny,
EI. Energie od objed,n.avatele _
" Celková cena za dílo bez DPH
" l ""
" """"
" _ 87 7č0,00_ kč)
Ŕ ceně bude připočteno -DPH 21° o nebo pro rodinné bydlenŔŠ%
Fakturovány budou jen skutečně provedené práce.

Mob.
Jednatelé spoleČnosti Advera s.r.o.
Království 462, 407 47 Šluknov

