
TOMSTAV plus s.r.o. 

                    

Čerešňová           

08001 Prešov              

  NÁVRH ZMLUVY - 

  OBJEDNÁVKA:         157/R/2020 IČO: 36509388

IČ DPH: SK2022063197    

P.č.  Druh, akosť nomenklatúra a Merná množst.
 kompletnosť požadovaného materiálu jednotka

Objednávame si u Vás práce na Prírodnom kúpalisku Delňa v rozsahu :                                     

Otvorenie stavidla,vypúšťanie vody z nádrže,zametanie dna nádrže a čistenie panelov vodou,orez      

krovín okolo nďrže a ich likvidácia,uzatvorenie stavidla nádrže.                                    

Termín - 19.05.2020 Cena - 1958.50 EUR bez DPH.                                                     

Otvorenie stavidla, vypúšťanie vody z nádrže,zametanie a čistenie dna vodou,čistenie okrajov        

Termín - 20.05.2020,Cena - 1770 EUR bez DPH.                                                        

Otvorenie stavidla nádrže, vzpustenie vody,zametanie a čistenie dna nádrže vodou,nakladanie nánosov 

do kontajnerov a vývoz hliny a bahna,čistenie okrajov nádrže od trávnatých porastov, čistenie       

areálu od orezaných konárov,dovoz váp.hydrátu.                                                      

Termín - 21.05.2020,Cena - 1822.50 EUR bez DPH.                                                     

Hľbkové čistenie nádrže vodou, vývoz hliny a bahna,čistenie okrajov od porastov,výmena šmýkľavky.   

Termín - 22.05.2020,Cena - 2090 EUR bez DPH.                                                        

Hľbkové čistenie dna od nánosov hliny a bahna, čistenie okrajov nádrže od náletových rastlín,       

nakladanie odpadu do kontajnerov nakladačom JCB.                                                    

Termín - 23.05.2020,Cena - 2125 EUR bez DPH.                                                        

Čistenie dna nádrže vodou, nakaladanie a vývoz kontajnerovčistenie brehov nádrže a okrajov od       

trávnatých porastov.                                                                                

Termín - 25.05.2020,Cena - 1770 EUR bez DPH                                                         

Čistenie nádrže vodou od nánosov hliny a bahna ich nakladanie a vývoz kontajnermi,čistenie okrajov  

nádrže,dovoz váp. hydrátu.                                                                          

Termín - 1822.50 EUR bez DPH.                                                                       

Hľbkové a dôkladne čisenie dna vodou od nánosov a nečistôt,vývoz bahna v kontjaneroch,čistenie      

brehu nádrže od náletových rastlín a trávnatých porastov.                                           

Termín - 27.05.2020, 1829 EUR bez DPH                                                               

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

  Predpokladaná cena:     15187.50 EUR bez DPH   Dodacia lehota : 

V  zmysle zákona  367/2001 Z. z.  a vyhlášky 121/2002 Z. z.

za bezpečnosť pri práci a protipožiarnu ochranu zodpovedá  Dátum vystavenia NHZ-obj.: 
v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Faktúru vystavte dvojmo, priložte kópiu objednávky a

         PREŠOV REAL, s.r.o.

         Slovenská 40,   080 01  Prešov Ing. Peter Miklovič

 Bankové spojenie:  Podpis a pečiatka odberateľa

 Vystavil: Nazarej Alexander        

 IČO: 31722814  tel.číslo: 051/7732084                   

 DIČ: 2020521393

 IČ DPH:    SK2020521393

zapísané vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu

Prešov v odd. : Sro, vložka č. 2847/P

          

 Vybavuje:         Kivader                  

 TÚ:    Ing.Kazimirová           

 EÚ:    Ing.Zakuťanská           

 IBAN:      SK98 1111 0000 0010 1976 4005

zašlite na adresu:  

UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s.

14.9.2020


