
IIStatutární město Brno

Magistrát města Brna

Odbor investiční

R NB

NASEČ. J.:

SPIS. ZN.:

Technické sítě Brno, a.s.

Vážený pan

Barvířská 5

602 00 BRNO

MMB/0250139/2020

5600/OI/MMB/0250139/2020

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

IČO: 255 12 285

18.6. 2020DATUM:

POČET LISTŮ: 01

OBJEDNÁVKA: Oprava vlhkostního čidla na základě kontroly v sekundárním kolektoru HJmB

v úseku VU 15 nám. Svobody - objednávka č. 956 20 00075

Vážený pane řediteli,

Odbor investiční MMB z pozice zástupce vlastníka zařízení umístěném v prostoru sekundárního kolektoru

HJmB v úseku VU 15 nám. Svobody, který je ve vlastnictví statutárního města Brna u Vás objednává

s odkazem na zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §11 odst.1 písm. c), umožňující tzv. in-

house zadávání (ve vztahu ke Statutárnímu městu Brnu) a na odstavec č. 2.2.9 - „Smlouvy o obstarání staveb

veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě statutárního města Brna", ev.č. 57999305-02,

opravu vadného vlhkostního čidla typ P3110E s výstupy 4-20mA, formou výměny. Důvodem je

jeho nefunkčnost. Informace o poruše čidla je uvedena v Příloze č. 1. Specifikace zařízení, včetně cenové

nabídky za čidlo je uvedena v Příloze č. 2 této objednávky. Předběžná kalkulace byla odsouhlasena.

Na faktuře uveďte jako variabilní symbol evidenční číslo objednávky 956 20 00075.

2.865,00 Kč

601,65 Kč

3.466,65 Kč

30.07. 2020
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VU 15 sekundárního kolektoru v majetku
Ol MMB
Nabidka-2020-NLu-0377 Technické sítě.pdf

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Přílohy:

Dobrý den.

Při pravidelné kontrole byla zjištěna porucha vlhkostního čidla 03M1C15_01 v úseku VU 15
sekundárního kolektoru (úsek je v majetku Ol MMB, máme jej pouze ve správě).
Navrhovaný postup řešení poruchy vlhkostního čidla 03MIC15JD1 je nákup nového čidla v ceně
2 865,- Kč bez DPH viz přiložená nabídka v souboru „Nabidka-2020-NLu-0377 Technické
sítě.pdf.
Zasílám cenovou nabídku k posouzení a odsouhlasení.

S přáním hezkého dne

11^1

TSB

Technické sítě Brno, akciová společnost

Společnost TSB, a.s. upozorňuje na skutečnost, že je osobou dle ust. § 2 odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. a že je povinným subjektem dle zákona č.

106/1999 Sb. V této souvislosti je oprávněna bez dalšího uveřejnit či poskytnout obsah smlouvy, dodatku, objednávky či jiné listiny, a to jak prostřednictvím

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., postupem dle zákona č. 106/1999 Sb. tak i jiným způsobem.

Účastníci výslovně uvádí, že smlouva, dodatek, objednávka či jiná listina, která je přílohou této zprávy neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství ani jiné

informace, které by nemohly být uveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 340/2015 Sb., dle zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je
účastník, kterého se obchodní tajemství či jiné informace týkají, povinen v listině vyznačit či písemně sdělit účastníkovi, který uveřejňuje či poskytuje příslušnou

listinu či informace z ní, které informace považuje za své obchodní tajemství.
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Datum:
Datum platnosti nabídky:

Referent:

Tel. 1:

Tel. 2:

E-mail:
E-mail 16.6.2020Vaše poptávka:

Odběratel:Dodavatel:
Technické sítě Brno, akciová společnost

Barvířská 822/5
602 00 Brno - Zábrdovice

A.P.O. - BLMQS v.o.s.

Pražská 90
509 01 Nová Paka
CZECH REPUBLIC

ISO 9001

IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

IČ: 60111615, DIČ: CZ60111615
KS v Hradci Králové, oddíl A, vložka 3859

Způsob úhrady: Dobírkou

Splatnost dní: 0

Měna:

Doprava:

Děkujeme Vám za zájem projevený o produkty, které dodává naše společnost. Na základě Vaši poptávky Vám zasíláme
technickou a cenovou nabídku včetně dodacích a obchodních podmínek. Zároveň Vás žádáme, aby následující informace

byly používány výhradně pro účely Vaší akce.

Termín dodání: 2 týdny od technicky a obchodně
vyjasněné objednávky.

CZK

PPL

Množství Cenazajedn. Cena celkem
bez DPHČ. Popis

2 695,002 695,001 ksP3110E, Ekonomický snímač vlhkosti a teploty s výstupy 4-

20mA

Zasílací náklady + dobírka

1

170,00170,001 ks2

2 865,002 mjCelkem:

Nabízené přístroje jsou navrženy na základě Vaší poptávky a dostupných podkladů. Zkontrolujte prosím, zda technická
specifikace nabídnutých přístrojů odpovídá Vašim požadavkům.
Kompletní přehled dodávaného sortimentu najdete na www.apoelmos.cz.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás znovu obrátit. V případné objednávce uveďte prosím číslo této nabídky.

S přátelským pozdravem
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