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AZ Elektrostav, a.s.
Bohnická 2020, 288 01 Nymburk
Společnost je registrována pod značkou B 1625 ti Městského soudu v Praze

Věc: Cenová nabídka “Psáry — rekonstrukce vcřejného osvětlení lokalita Štědřík— Dolní Jirčany“

Předmět cenové nabídky je ve smyslu Vaší poptávky, poskytnutých informací a obhlídky technika na místě
samém.
Provedení díla nabízíme za celkovou cenu =355.170,- Kč ± DPH. Nabízená cena je
níže uvedených oceněných položek.
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5001 Montáž kabelŮ V.0. 135 253,00 177 017.00~
Doprava 0,00 7 50000

Inženýring, koord~nace 0,00 4 000,00
Vytyčení sítI 0,00 6 000,00
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~ . ‚‘t.‘4~ Ct$‘~n«
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Vydáni z‘ láštniho uživ“ni 000 I 00000
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~ ‘.;r~fr‘taOdvoz demontovaného materiálu 0,00 2 000~00~
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Revize zkouŠky 000 7 500 00 “ .~
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L

Daň z přidané hodnoty bude vypořádána dle právních předpisů, platných v době realizace díla. Pokud je
ojednatel plátcem DPI-l registrovaným v České republice, kopie platného osvědčení o registraci k daním bude
přílohou objednávky příp. smlouvy o dílo. Společnost AZ Blektrostav, a.s. je plátcem DPH.

Nabízená cena zahrnuje kompletní rekonstrukci I Oks osvětlovacích bodů včetně výměny kabelových rozvodů
(kabel AYKY 4x•tGmm2) a demontáže původních svítidel v lokalitě štědřík — Dolní Jirčany. V případě požadavku
na použití kabelu CYKY 4x10 mm2 by byla nabízená cena o 15.000,-KČ vyšŠí. Ost~tn‘ p 1‘4&Ys‘t zaji~těni
realizace stavby jsou s$cifikovány v tabulce. Dílo bude zakončeno revizní 4fl~yQIifldřlCfl urI‘ir‘ J

QW ~odni ředitei
AZ Elektrostav stavby elektrických Vedení, trafostanic~ I •
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Obec Psáry
Vážená paní
Renata Sedláková
Správa majetku a silniční správní úřad

e,mzil: sedlakova@psarv.cz

Vyřizuje Nymburk
Svoboda 29.10.2014



Termín zahájení realizace stavby je podmíněn dodávkou hlavních komponentů (stožáry VO, svítidla, výbojky
— dle našich zkušeností Stýdnů od objednánO, spoluprací s objednatetem, zajištěním standardnĺ stavební
připraveností a obdržením závazné a technicky jasné objednávky nebo podepsáním smlouvy o dílo. Dobu
vlastní realizace nabízíme =4= týdny.

Pro práce nabízíme záruku na jakost v délce =36= měsíců od převzetí díla. Na zařízení a materiál poskytujeme
záruky výrobců.

Společnost AZ Elektrostav, a.s. má zaveden initegrovaný systém řízeni jakosti, který byl certifikován dle ČSN
EN ISO 9001:2008, ČSN EN ÍSO 4001:2004 a dle specifikace 01-ISAS 18001:2007.

Nabízíme následující platební podrnĺnky:
1) Dílo bude proplaceno na základě jediné faktury vystavené Po předání díla bez vad a nedodělků.
2) Splatnost faktury =21= dní od obdrženi.

Cenová nabídka je platná pro závazné objednání do 30.11.2014

V případě potřeby dalších informací jsme k dispozici:
pro věci obchodní; Ing. Jindřich Ouptcký, obchodni ředitel, tel. 608 024 788, e_rnaii;oupicky®az-elektrosta“.ez
pro věci technické: Jaroslav Kukla, technik SMČ, tel. 602 485 443, e-mail: kukla@azflttektrostaV.cZ

Děkuji za poptávku a zdravím.

Ing. Jindřich Oupi
obchodní ředitel~
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