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Tvoříme spoleěně
Nový Knín

Návrh č.1
Nózev:
Hodiny s teploměrem
Popis:
Klasické analogové hodiny s teploměrem

Místo realizace:
p. č' Lo7ol ]., k. ú. Libčice - vlastník pozemku je Krajská správa a údržbasilnic Středočeského

Kraje

možno umístit na sloup na pozemku p'č. 1048/1',k.ú. Libčice ve vlastnictvíMěsta Nový Knín
Vvužitínóvrhu občanv:
Čas potřebujeme všichni, i když ho nejsme schopni ovlivnit' Hodiny využijívšichni, kdo

prochází či projíždíobcí
Před pokl

ó da

né nó kladv

Méně než 100 000 Kč

:

MnobÍvi lj.

Předmět nabídky

Cena za jedn.

v CZKbez DPH

Cena celkem
bsz DPH

Sazba
DPH

Název: venkovní hodíny s teploměrem

Místo: Libčíceu Nového Knína

lnvestor: Město Noqý l&ín
Termín: ll.Q' roku2a22

099í79 METRo 242.GPs.6o.D
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45

900,00

45

900,00

21

o/o

22

824,oo

21

o/o

člvercovéexteÍiérovéhodiny, dvoustranrÉ
prúměr číselníku60 cm

- autonomnl, napájeni 230

_

ks

VAc

{min.6 hodiÍýden)

synchrcnizae satelÍtním sígnálem GPS

- v&ttÉosvěllení
- lakovaný hliníkový rám, lP 54
- standardně černý nebo bilý, na přání libovďný odstín

- montáŽ stropnÍm

FÁL

ávěsem, bo&tí komolou nebo na sloup

V o$ednávce uvedte design číselníku,bawu rámv a zgůsob monláŽe
- čIselnÍkCl 1 c12' c13, c14' c15, C16 vízkalalog, speciální na zakázku
'

Číselníkdle vrýběru z katalogu' Případně zakázkový na pÍání.

099807 ..TP ukazatel teploty červený 100mm dvě

strany

'l

ks

- ukazalel tsploty pÍo hodiny řady METRO
_ zabudovaný v rámu hodin řady METRO
_ výška číslic100 mm
- barva červená (iné barvy za přÍplatek)
- čilelnost na rrzdálenost 40 m
_ moŽnost střídavého zobrazenl Údajů (teplota/datum)
- příplatď za jednu stranu
- pouze pro tÍvalénapájení 230 V Ac

Tento doklad má

na stÍánoe Č' 2

22

824,00

Nabídka vystavená

č. NW-í54112021

Pogtávka lakce: Libčice u Nového Knina, hodiny

ETEKON
Předmět nabídky

}llnoŽxhtl

Gena zaledn.

li.

v CZKbez DPH

1ks

801323 TP 3m lP66

1

200.00

Strana č. 2

Cena

celksm Sazba

bezDPH
1

200,00

DPH
21

o/o

k hodinám řady Dc' DE' DA tx' sLH-Dc
připojovacl kabel 3 m
- rozměr čidla púmér5,7 mrrt
délka 60 mm
_ krý nerezová ocel (DlN 1.4301)
- teplohí Íozsah qoužn, 4a "c až 1 05 "C (muŽe být omez* ýgem kabelu)
- přlvodní káb€l PVC nestísněí}ý 4 x 0'35 wtQ' (40 "C až 1o5'C)

- teplotní čadÍo|P66

-

Gdla vyhovují stupni oďrrarry lP 66
pouŽití.

pdle ČsN EN

60 529' SnÍma& teploty jsou rrčeny pro všeobecné

Snimače jsou UÍteny pÍo pÍovoz v cbemidry neagresivnÍm prostředí' zpÍsob por.Éitímusi být volen s

ohlďem

na teplotní a ďtemid<ou oddnost pouzdra a přlvodnlho kabelu.

Pro dlouhodobé měřenl tedoly v kapalnýď lálkáďr musí bfl čidlo umíetěno do octranné jímky (min.
80mm).
MirÍmální ponorčkíla do rtřeného media je 80 mm'

MontáŽ dvěma bočnímikonzolamio standardní délce 150 mm (popřípadě požadovanou délku upřesnit).
MontáŽ na zeď nebo na stávající sloup (nutno upřesnit obvod sloupu v místě umístění hodin)'

Upřesnit RAL barvy rámu hodin a boění konzoly.

Doprava, mont&', uvedení do provozu

Cenaza dopravu amontážje orientační, neznáme podmínky na místě.
Záruka:24 mésícťl(vy'jma baterií a LED osvěfleni, které maji záruku 6 mésíců)
Dodání do cca 8 ýdnů od schválení vrýkresové dokumentace.
PÍípravnépráe - zajislt zákazník

rento ooilao ma

na aranoe c.

:

rt

-

přívod 230VAc
plošínapro montáŽ hodin.

't2720,00

210/o

,t;it

i1

'.

Nabídka vystavená

i'

č.NW_í54í12021

Poptávka l akce; Libčice u Nového lfiína, hodiny

Er.Et(oN
Předmót nabídky

}{inoŽstvi l

j.

Cena za iedn.
v CZK bez DPH

Strana

č. 3

Cenacslkem Sazba

bczDPH

DPH

ča*ry v CZK
Bez DPH

základnísgzba

21

o/o

Celkem

82644,00

DPH

Celkenr

17 35s,24

99 999,24

82644,00

17 355,24

99 999,24

ZaokrouhlenÍ

0,00

Celková nákupní cena
Základemyovýpo&t

daně je částka ''Bez

82644,00

99 999,24

MOBATIL4E
Reference
Proboštov, dvoustÍanné čtyercovéhodiny
Dvoustranné čtvercovéhodiny na stávajícísloup. průměr
číselníku60 cm, Černéznačky (číslice 3, 6, 9, 12!,, bilý podklad
se znakem obce. Podsvětlené, osvěťenípro nízkéteploty.
Barva lámu BAL 5022. Součástíhodin je čtyřmístnýukazatel
teploty a datumu, barva LED iewená,ýška číslic100 mm.

n

,dlllhrndhrn..

,tOD ATIME

olomouc-Nemilany, detašované pracovišté MMol
Dvoustranné čtvercovéhodiny METRO na budově
detašovaného pracoviště Mmol. Prúmérčíselníku50 cm,
podsvětlen{ osvětlení pro nízkéteploty, Součástíhodín je
Čtýmistný ukazatel teploty a datumu, barva LED čelvená,
výška číslíc100 mín'
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NahlíŽrnído katastru nemovitostí (slandard) Tisk _ 0s :593ms,642

I

zl

..

https://sgi_nahlizen

idokn.cuzk .cz| marushkďprínt.aspx

29.03.202210:17

Informacc o pozemku l NahlíŽení do katastru nemovitostí

https;//nah lize nidokn.cazk.czl'LobrazObjekt.aspx?encrypted:O

W

lnformace o pozemku
', l'

Parcelní číslo:

1a9LÚ

Obec:

Nsyý Knín tsl090t]ií

Katastrální Území:

Libčice [68t806l

ČísloLv:

77

Výměra

[m2]:

Typ parcely;

Mapoý

ť,'

18934
Parcel a katastru

nemovitostí

list:
0

Určenívýméry;

GraÍicky nebo v digítalizované mapě

ZpŮsob využiÍí:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnéní
Vlastnické právo

Podíl

Středočeský kraj,Zborovská81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Podíl

Krajská správa a údržba silnic Středočeskéhokraje, pÍíspěvková organizace, Zborovsk á 81/11, Smíchov, 15000
Praha 5

Zpťlsob ochra ny nemovitosti
Nejsou evídovány žádnézpúsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

omezení vlastnickéh o práva
Tvp
Věcné břemeno (podle listíny)

)iné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

.'

Řízení,v rámci kterých bylk nemovitostizapsán cenoý údaj

Nemovitost je v územnímobvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad p1ssgedage5ký

Wá, ^xatasvšlnt Brgcoúš!ě Přfuru

*

Zobrazené úda1e mají iníormativní charakter. Platnost datk29'03.202209:oO'

@ 2004 - 2022 cs,5kýJJÍiid,-z,f,mš'nšruý3ka/,lsi!Íiiniz

I

zl

Verze 6.2.5 b0 tWWW6l

29.03.202210:16

NahlíŽcní do katastru nemovitostí (standard) Tisk - 0s :562ms,24l ..,

lzl

https://sgi-nah lizsnidol<n.cuzk.cz! marushkal print.aspx

29.03.2A221018

lnformace o pozemku ! NahlíŽení do katastru nemovitostí

https: / / nahliznn idokn.cuzk.c z! ZobrazObjekt.asp

x'!

encrypted--OL..

lnformace o pozemku
Parcelní číslo:

1wg/1rr

Obec:

Nayý*b![_í54p9011ř

Katastrální území:

tibčice [681806]

ČísloLv:

10001

Výměra

2602

[m2]:

Typ parcely:

Mapoý

P arcel

a katastru nemovitostí

líst:

024

Určeníýměry:

Gra{ícky nebo v dígitalizované mapě

Způsob využití'.

neplodná půda

Druh pozemku:

ostatní plocha

80í00 m

Vlastníci, jiní opr ávnéní
Vlastnické právo

Podlt

' Město Nový Knín, náměstí )iřího z Poděbrad 1' 262a3 Nový Knín

Zpúsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidavány žádnézpúsoby achr any,

Seznam BPEJ
?arcela nemá evidované BPEJ'

O mezení vlastn ickéh o pÍ áv a
Tvp
Vécnébřemeno {podle listiny)

Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádnéiiné zápisy.

"'

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán

cenoý údq

Nemovitost je v Územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrá|ni úřad proltiedpČegký

b'aj' lQlagtrahtprclgyiště ťříblam._í
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