Objednávka služeb pro záměr výstavby nové kotelny
vyplněnou objednávku, prosím, zašlete emailem na info@maddeo.cz nebo poštou na naši korespondenční adresu
www.usporne-kotelny.cz, www.maddeo.cz
IČ: 27505421
DIČ: CZ27505421
číslo účtu: 107-5455210277/0100

Zhotovitel: Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
úsporné kotelny, měření, regulace, dálková komunikace
zasílací adresa: Jiráskova 899, Rychnov nad Kněžnou 516 01
kontakt:
Lukáš Kloz
obchodní ředitel

info@maddeo.cz, 734 448 899
773 669 073
obchod@maddeo.cz

Objednatel:
Sídlem:
Kontaktní oprávněná osoba:
Bank.spojení (č.účtu):

Ing. Radek Myšák
jednatel společnos]

774 899 818

IČ:
DIČ:
mobil:
kontaktní email:

Vybranou variantu zaškrtněte

A. OBJEDNÁVÁM zpracování KONEČNÉ CENY pro výstavbu kotelny s PROHLÍDKOU PROJEKTANTA TZB
1.1. Prohlídku bytového domu projektantem TZB za účelem stanovení konečné nabídkové ceny a studie úspor.
1.2. Zjištění speciﬁk, která by mohla ovlivnit náklady spojené s výstavbou kotelny.
1.3. Zaměření místa a dispozice pro případné zpracování projektu.
1.4. Stanovená cena výstavby nové kotelny bude cena konečná a garantovaná.
Cena služby: Je stanovena na částku 14.900 Kč, tedy 18.029 Kč s DPH.
V případě realizace díla bude cena odečtena od celkové ceny díla.

B. OBJEDNÁVÁM STUDII PROVEDITELNOSTI s právním, stavebním, projekčním a ekonomickým posouzením
1.1. Prohlídku bytového domu projektantem TZB za účelem stanovení konečné nabídkové ceny a studie úspor.
1.2. Zjištění speciﬁk, která by mohla ovlivnit náklady spojené s výstavbou kotelny.
1.3. Zaměření místa a dispozice pro případné zpracování projektu.
1.4. Stanovená cena výstavby nové kotelny bude cena konečná a garantovaná.
1.5. Technické posouzení: odpojení CZT, komín, napojení plynu, umístění a vedení solárního systému, návrh řešení.
1.6. Právní posouzení: stavební úřad, odbor životního prostředí, provozovatelů technologických síl a města.
1.7. Pomoc při schválení záměru: Návrh zápisu ze schůze pro účely odpojení od CZT a pro stavební povolení.
1.8. Výsledkem je odborné posouzení proveditelnosa s ohledem na místní požadavky pro úspěšné vybudování kotelny.
* U vybrané varianty doplňte cenu z nabídky, nehodící se škrtněte
Cena služby: Je stanovena na částku 29.980 Kč, tedy 36.276 Kč s DPH.
V případě realizace díla bude cena odečtena od celkové ceny díla.

C. OBJEDNÁVÁM STUDII ÚSPOR ZDARMA
1.1. S odborným odhadem nákladů a úspor (po předložení: spotřeby tepla v GJ a v Kč za rok na vytápění a výrobu TV)
Vstupní údaje pro studii lze vyplnit na www. Usporne-kotelny .cz
Podle parametrů této závazné objednávky připraví Maddeo CZ s.r.o. nebo jeho smluvní partner podklady dle požadavku výše. Tato
objednávka je platná podepsáním objednatele se stává závaznou. V případě zrušení objednávky se sjednává pokuta 2000,- Kč bez DPH.

Objednatel:
Datum:
Zplnomocněná osoba (hůlkovým písmem):

Podpis (razítko)
www.maddeo.cz

