ČEZTep|arenská,
a. s. si Vám na zák|aděpředánípředběŽné
nabÍdky
a uskutečněného
místního
před|oŽit
šetření
si dovo|ujeme

Výslednou nabídku řešení instalace objektové předávací
stanicea služebobs|uhya provozování
probytovýdůmv Továrníulicic. p.495(494-6)
v Trutnově
Zá|<|adnípopis řešení
předávacístanice(dá|ejen jako oPS) s|ouŽící
pro vytápěnÍ
Nabízíme
rea|izaciobjektové
a přípravu
tep|évody přímove Vašemobjektu.Zajistímedá|e s|uŽbyspojenés provozema obs|uhoutéto
techno|ogie,
kteréjsme proVás připravi|i
v několikavariantách.
Sami si vyberete,kterábudeproVás
ta nejvýhodnější.
potrubím,
V současnosti
dodávámetep|oprovytápěnía tep|ouvodusamostatným
tzv.čtyřtrubkovým
(dvěpotrubí
na dodávkutep|apro vytápěnía dvě potrubí
systémem
na dodávkutep|évody).Tento
systémbudenahrazendvoutrubkovým
a dop|něno oPS v jednot|ivých
objektech.
Výhody pořízenívlastní oPS a zajištěníprovozu oa ČnzTeplárenská:
. Snížení
ceny za měrnoujednotku(GJ) tepe|né
energiepřechodemze sekundární
sazby na
sazbuprimární,
tepe|náenergiepro vytápěnía přípravu
tep|évody bude nově dodávánana
vstupudo oPS, která bude v majetkuodběrate|e.
V cenách roku 2014je úsporaza kaŽdou
jednotkutep|a102Kě/GJ.
odebranou
.

SníŽeninákladůna vytápěníapřípravu
tep|é
vody.

.

Rychlá návratnostVámiv|ožené
investice.

ČEZTep|árenská,a.s. dodává oPS plně kompatibitní
s nastavením
a parametrysítěcentrálního
zásobovániteplem.

Dodávka objektovépředávací stanice
Cena oPS věetněmontěže
a uvedenído provozu
Cena dopojeníoPS nad lm dle PD
Stavebníprácedle PD

338 170Kě

3L 246Kč,
2 090Kě

Cena celkem bez DPH

371 506 Kč

Cena celkem s DPH 15 %

42723|Kě

Součástí
realizaceje:
. Návrh řešení
oPS, projektová
dokumentace,
dispoziční
schémaumístěnív
objektu
r Dodávkateplovodní
oPs s přípravou
tep|é
vodya zásobníkem
na tep|ouvodu
. Montáža zprovozněni:napojenína jednot|ivé
energiea média(přípojka
tep|a,e|ektřiny,
vody' stávajícírozvod Ústředníhotopenía tep|évody) do 1 metru, výchozírevize
e|ektroinsta|ace
a t|akových
nádob
.

DopojeníoPs nad ím a upřesněnépoŽadavkyzákazníka

.

je nutnéprovést
Stavebnípráce,které
v sou|adus projektovou
dokumentací

.

Záruka 24 měsícůa pozáručníservis

Nabídka služebobsluhy a provozováníobjektovépředávacístanice
Popis služby')

Standard

Standard

+

Standard
++4)

Cena celkem Kč/měsícbez DPH2)

500

1 600

1 850

990

Cena celkemKčiměsícs DPH 21oÁ2)

60s

1 936

2239

I 198

Doporučení
k provedení
oprav
Zák|adníprovozníúdrŽba

o
o
o
o
o

Hevtze-'

81

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
a
o

609

o
o
o
o
o
o
o

870

870

o

BěŽnákontro|aa obs|uha
Vedeníprovozní
dokumentace
po opravě
odstaveníanajíŽdění
zarízenÍ

.

{ l

- GSM5)
Dispečink
- GSM + E-mai|5)
Dispečink
- E-control
Dispečink
5)
Technickápohotovost
5)
Zajištění
oprav- servis3)

individ. individ. i n d i v i d .
500
289

o
o

o
o

individ.

o
o

o Činnostzaka|ku|ovaná
v danévariantěs|uŽby
.)Všechny
uvedenés|uŽbyje moŽnéobjednati samostatněnebo v |ibovo|né
kombinaci.Podrobnýpopis Pří|oha1.
,)ceny
jako
paušá|.
uvedenyv českýchkorunách
měsíční
3\
paušá|,
zákazník hradíměsíční
náklady na rea|izovanouopravu hradíd|e předem odsouh|asenéka|ku|ace.
o)
zák|adni cena Standard ++bude navýšenao individuá|níka|ku|acidispečinkuE-contro|.
u)
cena za příp|atkové
s|uŽbyje uvedena v českýchkorunách bez DPH'

Popis dodávky TE
Dodávka tep|a bude rea|izovánana vstupu do objektudvoutrubkovým
tep|ovodním
rozvodem,
parametry(teplotní
spád 105/70,tlaková řada PN16). TE přecházízv|astnictvídodavate|edo
v|astnictvíodběrate|e
za prvníuzavírací
armaturou
v objektu'oPS je v majetkuodběrate|e.
Cena tepla bez DPH pro rok 2014

379 Kč/GJ

Cenateplas DPH 15oÁprorok 2014

436Kě/G]

Návratnost investice:
jako podí|investicea roční
Prostá návratnostinvesticevyna|oŽené
na rea|izacioPS je vypočítána
jako rozdí|mezi ce|kovými
úsporynákladůna tepe|nouenergií'Ročníúsporaby|avyka|ku|ována
stávajícími
a novýminák|adyna tepeInouenergiivčetněs|uŽby,,standard..
(tj' nák|adyna obs|uhu,
ÚdrŽbua revize).
Prostá návratnost

2

K úspěšné
realizaci je třeba uzavÍít:
. Sm|ouvuna dodávkuoPS
.

Sm|ouvuo dodávcetepe|né
energie

.

Sm|ouvuo poskytovaných
s|uŽbách

Závěr
podatnabídkuna rea|izaci
DěkujemeYámza pří|eŽitost
a provozováníoPSa věříme,Že s níbudete
spokojeni.
Těšíme
se na da|ší
spo|upráci
a zůstáváme
s pozdravem
V Trutnovědne8. 10' 2014

|vaProkopová
ManaŽerprodeje
ČEZTep|arenská,
a.s.
mobil:724832754
email:iva.prokopova@cez.cz
Přílohy
Pří|oha1: Podrobnýpopiss|uŽeb
Pří|oha
2: Technickáspecifikace

Příloha1: Podrobnýpopis s|uŽeb
Popis jednotlivých služebobsluhy a provozu OPS
.

Běžnákontrolaa obsluha (vizuá|ní
poŽadovaných
kontro|a
oPS, kontro|a
parametrů
topných

.

médií,nastaveníregu|átoru,pravideIné
měsíční
odečtyfakturačních
měřide|,zápis do
provozního
deníku)
Vedeníprovozni dokumentace(základnídokumentace
obsahuje:provoznídenÍk,místní
provoznípředpis,provoznířád, v rámci vedeníprovoznÍ
provádÍme
dokumentace
zápis do
provozního
deníku)

.

odstavení a najížděnizařizení po opravě (d|e dohody s vlastníkemzajistímeprovozní

.

manipu|ace
s oPS, odstavení,
spuštěnÍ,
změnyparametrů
topnýchmédií)
Doporučení
k provedeníoprav (v rámci kontro|yzařlzenimonitorujeme
případné
potřebyna
zajištěníoprav,
o kteých zákaznlkainformujeme
a navrhujeme
vhodnéřeŠení)

.

Základní provozní údržba(čiŠtění,
mazání,kontro|aa zajištěnÍ
těsnosti spojů,izo|ací,
ucpávek, měření,zkoušenípojiŠťovacích
venti|ů,nuIovánínanometrů,
kontro|ařídicího
systému,kontro|atěsnosti a t|aku topnéhosystémuoPs, kontro|asprávnéčinnosti
regu|ačního
venti|uústředního
topení,kontro|ačerpadlaoběhovévody Ústředního
topenÍ,
da|ší
d|ekonkrétního
zdroje)

.

Revize (komp|etně
zajistímerevizevyhrazenýchtechnickýchzařízenl,d|e p|atnýchpředpisů

.

včetněřádnéevidence'Vypracování
p|ánů
revizních
p|nění)
a zajištěníjejich
Dispečink. nah!ášeniporuch 24 l 7 (dá|kověmonitorujeme
přÍpadné
poruchya provozní
stavyna provozovaném
zařízenízákazníka,variantněnabízíme
trva|ýdispečerský
doh|ednad
zařizen]ms moŽnostívzdá|enéobs|uhyoPs), v rámci sluŽbybude insta|ovánopřenosové
zařizeni( GsM komunikátor)
ke s|edování
stavuoPS)
Dispeěink
ve variantěGSM obsahuie:
poruchového
o ZajiŠtění
automatického
h|áŠení
tepe|ného
zařizenízákazníkapomocíSMS.
SoučástÍ
s|uŽbyje instalaceGSM zařízení
(4 poruchováh|ášení).
PřÍjemcem
h|áŠení
můŽe
býti zákaznik.
o Pracovníkdispečinku
obratemkontaktujezákaznika,informujeho o poruŠe
a dohodnes
nímda|šípostup.
paušá|.
o Zákaznlkhradíměsíční
Dispeěink
ve variantěGSM + E-mai|obsahuie:
poruchovéhoh|ášenítepelnéhozařizeni zákaznika pomocíeo Zajištěníautomatického
mai|ua sMs (8 poruchovýchh|ášení).
Příjemcemh|ášenÍ
můŽebýt i zákaznlk,Součástí
je insta|ace
s|uŽby
GSM zařízení.
o Pracovníkdispečinku
obratemkontaktujezákaznika,informujeho o porušea dohodnes
nímda|šípostup.
paušá|.
o Zákaznikhradíměsíční

Dispečink
ve variantěE-contro|
obsahuje:
o S|uŽbazahrnujeinsta|aciov|ádacíhosystémuk dá|kovéobs|uzezdrojetep|aa trvalému
dispečerskému
doh|edu.
o Cena se odvíjíod
individuá|ního
rozsahus|uŽby.
Technická pohotovost (sluŽbazahrnujevýjezdtechnickéhopracovníka,detekci poruchy
zařizeni,technické
zabezpečenI
zařízenia návrhzpůsobuřeŠení,
variantnězajištěnÍ
opravyu
smIuvnÍchdodavatelů,
zprovozněn
ítepe|ného
zařizenI)
Úroveň technicképohotovosti|ze sjednatna mírupotřebámzákaznika- pouze v pracovní
době, a|e i nepřetrŽitě.
Variantně|ze sjednati s|uŽboudispečinku.
Zákazn]khradíměsíění
paušá|a nák|adyvýjezdutechnického
pracovníka.
poruchy(te|efonní
Nah|ášení
hovor)je
zdarma.
.

Zajištěníoprav . servis (na zák|adě doporučení
opravy zařízenia schválenéka|ku|ace
zajistímereaIizaciopravy)

Jednotlivéslužbylze kombinovats výběrema možnostiVámrád poradínáš manaŽerprodeje.
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