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Zajištěni TDI při realizaci zakázky Instalace dveřní vzduchové clony s možnosti

napájení na alternativní zdroj el. energie
OBJEDNÁVKA:

č. 9512200046

Objednáváme u vás zajištěni TDI při realizaci zakázky Instalace dveřní vzduchové clony s možnosti napájeni
na alternativní zdroj el. energie sportovního centra v objektu Městské haly Morenda. Místo plnění je objekt
Městské haly Morenda na ul. Vídeňská 470/9, Brno 639 00. Vlastní činnost TDI při realizaci elektromontážnich
práci a dodávek zhotovitele bude spočívat v součinnosti při zajištěni a provedeni všech opatřeni organizačního
a stavebně-elektromontážniho technologického charakteru. Dále pak v průběžné kontrole pracovních postupů
zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených části stavby. TDI bude provádět kontrolu všech
práci a dodávek stavby, ale důraz je kladen zejména na práce, které budou v dalším postupu prací zakryty
nebo znepřístupněny. O všech přejímkách musí TDI provést zápis do stavebního deníku, ve kterém se
jednoznačně vyjádři, zda je přejímaná část v pořádku a zda je povoleno zahájit práce na zakryti konstrukce.

6 200,00 Kč
1 302,00 Kč
7 502,00 Kč

od 20.9.2022 do 27.9.2022
Brno
fakturou (splatnost min, 14 dni ode dne doručení faktury)

CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):
CENA CELKEM S DPH:
TERMÍN REALIZACE:
MÍSTO REALIZACE:
ÚHRADA:

Fakturace bude provedena dle skutečného plněni. Výše uvedená cena je cenou maximální, kterou nelze

překročit.

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

vedoucí ioru sportu
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