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CENOVÁ NABÍDKA - EV. ČÍSLO 11-2019-1433 
Akce: Mobilní protipovodňové zábrany FLOM H500/H800/H1300 – PPO Nelahozeves 

 
 

Příjemce  Odesílatel 

Firma         : Obec Nelahozeves Firma          : JAP Jacina, s.r.o. 

Pro      : Jakub Brynda  Od : Aleš Benek 

Adresa : Školní čp. 3 

  277 51 Nelahozeves 

 Adresa : Nákladní ul. 1486 

  295 01 Mnichovo Hradiště 

Telefon  : +420 777 130 635  Telefon : +420 731 679 090 

Fax :   Fax : +420 326 773 454 

e-mail : starosta@nelahozeves.cz  e-mail : benek@jap-jacina.cz 

Datum : 04.12.2019   : www.jap-jacina.cz 

        

 
   
Vážený pane Bryndo, 
 
na základě Vaší poptávky a vzájemné schůzky u Vás v obci, která se uskutečnila dne 
29.11.2019 Vám předkládáme cenovou nabídku do realizace na výše zmíněnou akci. Cenová 
nabídka je kalkulována na základě zaslaných informací a podkladů od firmy VHS Projekt. 
Kompletní dodávka mobilní zábrany FLOM na systémových ocelových paletách včetně 
příslušenství.  

 

 

Protipovodňové mobilní hrazení FLOM H500/H800/H1300 economy 

Technická specifikace 
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Firma JaP Jacina, s.r.o. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 

9001:2009. Jakost svařování je certifikována dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 

 

1. Část PPO: Mobilní hrazení FLOM v ulici Zagorolská U MVE Miřejovice 

Dle situace a zaměření VHS Projekt – dwg*2019_09_SITUACE    90bm 

Nabídková cena za jednotkovou délku FLOM H800/H1300 (1 bm)                     9.660,- Kč 

Paleta SP1300D          4x 

Paleta SP1300N          3x 

Cena celkem za mobilní zábranu FLOM 90bm + příslušenství   869.400,-Kč 

Koutový díl 90° - 3 částí včetně komponentů      22.727,-Kč 

Koncový díl - napojení na plot včetně montáže      5.860,-Kč 

Kotevní kroužek + šrouby – povrch asfalt silnice (100ks)     10.600,-Kč 

Zatloukací kotva – měkký terén (10ks)       815,-Kč  

Cena celkem za mobilní zábranu FLOM + příslušenství                      909.402,-Kč bez DPH 

 

2. Část PPO: Mobilní hrazení FLOM v ulici Zagorolská od čp. 348 

Dle situace a zaměření VHS Projekt       90bm 

Nabídková cena za jednotkovou cenu délku FLOM H500 (1 bm)    5.530,-kč 

Paleta SP500D          2x 

Cena celkem za mobilní zábranu FLOM 90bm + příslušenství   497.700,-Kč 

Koutový díl 90° - 3 částí včetně komponentů      7.750,-Kč 

Koncový díl - napojení na sloup plotu objektu ČP. 348 včetně montáže   5.860,-Kč 

Kotevní kroužek + šrouby – povrch asfalt silnice (100ks)     10.600,-Kč 

Zatloukací kotva – měkký terén (10ks)       815,-Kč  

Cena celkem za mobilní zábranu FLOM + příslušenství                      522.725,-Kč bez DPH 

Doprava celkem                           19.400,-Kč 

 

Celková cena mobilní zábrany FLOM v délce 180bm včetně 

uskladnění na systémových ocelových paletách a příslušenství 

 1.451.527,-Kč 
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Nabídková cena obsahuje: 

 Projektovou dokumentaci mobilního hrazení FLOM  

 Kompletní dodávku zábrany FLOM včetně příslušenství dle odsouhlasené DSP 

 Uskladněno na systémových ocelových paletách – příloha č. 1 

 Ostatní příslušenství MARS bedny + plastové bedny  

 Technickou podporu 

 Dopravu  

 Součinnost při zkušební stavbě a koordinace supervizora 

 Zaškolení personálu uživatele 

 Dokumentaci skutečného provedení 

 Návod na obsluhu a údržbu systému -  příloha č. 2 

 

Nabídková cena neobsahuje: 

 Speciálně upravený skladový kontejner 32m³ (6058x2438x2591mm)              192.000,-Kč/ks 

 Speciálně upravený skladový kontejner ISO 1CC 15m³ (2991x2438x2591mm)    115.000,-Kč/ks 

- pro tuto realizaci 1ks (32m³) nebo 2ks (15m³) 

- natahovací systém typ Abroll nebo AVIA 

- oka pro jeřáb  

- boční otevírání 

- uzamykatelný 

Upřesněno dle rozsahu a skladovacího plánu dodávky.  

Ilustrační foto: kontejner 32m³ 
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  Páskovačka s materiálem včetně napínače           11.630,-Kč 

 Kovová paleta – pozink na kolečkách       12.245,-Kč/ks 

- Nosnost a provedení palety na kolečkách hmotnosti výrobku 

- 1600x1200mm, výška 1238mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fólie 60bm                  4.160,-Kč 

 Zatěžovací řetěz 15bm                  3720,-Kč 
 

 

Obchodní podmínky: 
- Dle SoD / objednávky. Splatnost závěrečné faktury 30 dnů.  
- Záloha na výrobu 500.000,-Kč. Splatnost faktury 7 dní. 

 
Dodací lhůty: Při objednávce do konce roku 2019 -> dodávka Březen 2020  
 
Záruky: Poskytujeme záruku 24 měsíců na pohyblivé části, ostatní konstrukční části. Záruka se 
nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby 
nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení. Celková životnost výrobku je 240 měsíců 
 
Platnost naší nabídky je při objednání do 31.12.2019 

S přátelským pozdravem 

Za JaP - Jacina, s.r.o. 
                                                                                                     Aleš Benek 
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Dodávku, montáž, záruční a pozáruční servis zajistí: 
Firma JaP – Jacina, s.r.o. 

 

 

 

Obsah této cenové nabídky má výlučně informativní charakter a tato nemůže být považována za předsmluvní ujednání. Tato cenová nabídka 

nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností JaP – Jacina s. r. o. 

uzavírány v písemné podobě (formou písemné podepsané cenové nabídky-objednávky, objednávky a její písemné akceptace nebo formou písemné 

smlouvy), a to pokud jsou s konečnou platností dohodnuty všechny náležitosti smlouvy.   

Za společnost JaP – Jacina, s. r. o. (dále „Společnost“) je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán, a to způsobem zapsaným  

v obchodním rejstříku. Za Společnost jsou dále oprávněny ve vymezeném rozsahu jednat pouze zaměstnanci společnosti k tomu písemně pověřené či 

zmocněné. Vylučuje se aplikace § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí nabídky znamená uzavření smlouvy pouze tehdy, je-li zde 

dohoda o celém obsahu nabídky na úrovni k tomu pověřených pracovníků firmy JaP – Jacina s. r. o. se zákazníkem, neboť uzavření smlouvy nebo 

akceptace nabídky je možná pouze na úrovni statutárního orgánu firmy nebo k tomu písemně plnou mocí oprávněných zaměstnanců pověřených na 

základě interního rozdělení kompetencí ve firmě.  

 


