
ČEZ Tep|arenská, a. s. si Vám na zák|adě předání předběŽné nabÍdky a uskutečněného místního
šetření si dovo|ujeme před|oŽit

Výslednou nabídku řešení instalace objektové předávací
stanice a služeb obs|uhy a provozování

pro bytový dům v Tovární ulici c. p. 495 (494-6) v Trutnově

Zá|<|adní popis řešení

Nabízíme rea|izaci objektové předávací stanice (dá|e jen jako oPS) s|ouŽící pro vytápěnÍ a přípravu
tep|é vody přímo ve Vašem objektu. Zajistíme dá|e s|uŽby spojené s provozem a obs|uhou této
techno|ogie, které jsme pro Vás připravi|i v několika variantách. Sami si vyberete, která bude pro Vás
ta nejvýhodnější.

V současnosti dodáváme tep|o pro vytápění a tep|ou vodu samostatným potrubím, tzv. čtyřtrubkovým
systémem (dvě potrubí na dodávku tep|a pro vytápění a dvě potrubí na dodávku tep|é vody). Tento
systém bude nahrazen dvoutrubkovým a dop|něn o oPS v jednot|ivých objektech.

Výhody pořízení vlastní oPS a zajištění provozu oa ČnzTeplárenská:
. Snížení ceny za měrnou jednotku (GJ) tepe|né energie přechodem ze sekundární sazby na

sazbu primární, tepe|ná energie pro vytápění a přípravu tep|é vody bude nově dodávána na
vstupu do oPS, která bude v majetku odběrate|e. V cenách roku 2014 je úspora za kaŽdou
odebranou jednotku tep|a 102 Kě/GJ.

. SníŽeni nákladů na vytápěnía přípravu tep|é vody.

. Rychlá návratnost Vámiv|ožené investice.

ČEZ Tep|árenská, a.s. dodává oPS plně kompatibitní s nastavením a parametry sítě centrálního
zásobováni teplem.

Dodávka objektové předávací stanice

Cena oPS věetně montěže a uvedení do provozu 338 170 Kě

Cena dopojení oPS nad lm dle PD

Stavební práce dle PD

3L 246Kč,

2 090 Kě

Cena celkem bez DPH

Cena celkem s DPH 15 %

371 506 Kč

427 23|Kě



Součástí realizace je:
. Návrh řešení oPS, projektová dokumentace, dispoziční schéma umístěnív objektu
r Dodávka teplovodní oPs s přípravou tep|é vody a zásobníkem na tep|ou vodu
. Montáž a zprovozněni: napojení na jednot|ivé energie a média (přípojka tep|a, e|ektřiny,

vody' stávající rozvod Ústředního topení a tep|é vody) do 1 metru, výchozí revize
e|ektroinsta|ace a t|akových nádob

. Dopojení oPs nad ím a upřesněné poŽadavky zákazníka

. Stavební práce, které je nutné provést v sou|adu s projektovou dokumentací

. Záruka 24 měsíců a pozáruční servis

Nabídka služeb obsluhy a provozování objektové předávací stanice
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o Činnost zaka|ku|ovaná v dané variantě s|uŽby
.)Všechny uvedené s|uŽby je moŽné objednat i samostatně nebo v |ibovo|né kombinaci. Podrobný popis Pří|oha 1.
,)ceny uvedeny v českých korunách jako měsíční paušá|.
3\ zákazník hradí měsíční paušá|, náklady na rea|izovanou opravu hradí d|e předem odsouh|asené ka|ku|ace.
o) zák|adni cena Standard ++ bude navýšena o individuá|ní ka|ku|aci dispečinku E-contro|.
u) cena za příp|atkové s|uŽby je uvedena v českých korunách bez DPH'



Popis dodávky TE

Dodávka tep|a bude rea|izována na vstupu do objektu dvoutrubkovým tep|ovodním rozvodem,
parametry (teplotní spád 105/70, tlaková řada PN16). TE přechází zv|astnictví dodavate|e do
v|astnictvíodběrate|e za první uzavírací armaturou v objektu' oPS je v majetku odběrate|e.

Cena tepla bez DPH pro rok 2014

Cena tepla s DPH 15oÁ pro rok 2014

379 Kč/GJ

436Kě/G]

Návratnost investice:

Prostá návratnost investice vyna|oŽené na rea|izaci oPS je vypočítána jako podí| investice a roční
úspory nákladů na tepe|nou energií' Roční úspora by|a vyka|ku|ována jako rozdí| mezi ce|kovými
stávajícími a novými nák|ady na tepeInou energii včetně s|uŽby ,,standard.. (tj' nák|ady na obs|uhu,
ÚdrŽbu a revize).

Prostá návratnost 2

K úspěšné realizaci je třeba uzavÍít:
. Sm|ouvu na dodávku oPS
. Sm|ouvu o dodávce tepe|né energie
. Sm|ouvu o poskytovaných s|uŽbách

Závěr

Děkujeme Yámza pří|eŽitost podat nabídku na rea|izaci a provozováníoPS a věříme, Že s ní budete
spokojeni.

Těšíme se na da|ší spo|upráci a zůstáváme s pozdravem

V Trutnově dne 8. 10' 2014

|va Prokopová
ManaŽer prodeje
ČEZ Tep|arenská, a.s.
mobil:724 832754
email: iva. prokopova@cez.cz

Přílohy
Pří|oha 1: Podrobný popis s|uŽeb
Pří|oha 2: Technická specifikace



Příloha 1: Podrobný popis s|uŽeb

Popis jednotlivých služeb obsluhy a provozu OPS

. Běžná kontrola a obsluha (vizuá|ní kontro|a oPS, kontro|a poŽadovaných parametrů topných
médií, nastavení regu|átoru, pravideIné měsíční odečty fakturačních měřide|, zápis do
provozního deníku)

. Vedení provozni dokumentace (základní dokumentace obsahuje: provozní denÍk, místní
provozní předpis, provozní řád, v rámci vedení provoznÍ dokumentace provádÍme zápis do
provozního deníku)

. odstavení a najížděni zařizení po opravě (d|e dohody s vlastníkem zajistíme provozní

manipu|ace s oPS, odstavení, spuštěnÍ, změny parametrů topných médií)
. Doporučení k provedení oprav (v rámci kontro|y zařlzeni monitorujeme případné potřeby na

zajištěníoprav, o kteých zákaznlka informujeme a navrhujeme vhodné řeŠení)
. Základní provozní údržba (čiŠtění, mazání, kontro|a a zajištěnÍ těsnosti spojů, izo|ací,

ucpávek, měření, zkoušení pojiŠťovacích venti|ů, nuIování nanometrů, kontro|a řídicího
systému, kontro|a těsnosti a t|aku topného systému oPs, kontro|a správné činnosti
regu|ačního venti|u ústředního topení, kontro|a čerpadla oběhové vody Ústředního topenÍ,
da|ší d|e konkrétního zdroje)

. Revize (komp|etně zajistíme revize vyhrazených technických zařízenl, d|e p|atných předpisů

včetně řádné evidence' Vypracování revizních p|ánů a zajištěníjejich p|nění)
. Dispečink . nah!ášeni poruch 24 l 7 (dá|kově monitorujeme přÍpadné poruchy a provozní

stavy na provozovaném zařízení zákazníka, variantně nabízíme trva|ý dispečerský doh|ed nad
zařizen]m s moŽností vzdá|ené obs|uhy oPs), v rámci sluŽby bude insta|ováno přenosové

zařizeni ( GsM komunikátor) ke s|edování stavu oPS)

Dispeěink ve variantě GSM obsahuie:

o ZajiŠtění automatického poruchového h|áŠení tepe|ného zařizení zákazníka pomocí SMS.
SoučástÍ s|uŽby je instalace GSM zařízení (4 poruchová h|ášení). PřÍjemcem h|áŠení můŽe
býti zákaznik.

o Pracovník dispečinku obratem kontaktuje zákaznika, informuje ho o poruŠe a dohodne s
ním da|šípostup.

o Zákaznlk hradíměsíční paušá|.

Dispeěink ve variantě GSM + E-mai|obsahuie:

o Zajištění automatického poruchového h|ášení tepelného zařizeni zákaznika pomocí e-
mai|u a sMs (8 poruchových h|ášení). Příjemcem h|ášenÍ můŽe být i zákaznlk, Součástí
s|uŽby je insta|ace GSM zařízení.

o Pracovník dispečinku obratem kontaktuje zákaznika, informuje ho o poruše a dohodne s
ním da|šípostup.

o Zákaznik hradí měsíční paušá|.



Dispečink ve variantě E-contro| obsahuje:

o S|uŽba zahrnuje insta|aci ov|ádacího systému k dá|kové obs|uze zdroje tep|a a trvalému

dispečerskému doh|edu.

o Cena se odvíjíod individuá|ního rozsahu s|uŽby.

Technická pohotovost (sluŽba zahrnuje výjezd technického pracovníka, detekci poruchy

zařizeni, technické zabezpečenI zařízeni a návrh způsobu řeŠení, variantně zajištěnÍ opravy u

sm I uvn Ích dodavatelů, zprovozněn í tepe|ného zařizenI)

Úroveň technické pohotovosti |ze sjednat na míru potřebám zákaznika - pouze v pracovní

době, a|e i nepřetrŽitě. Variantně |ze sjednat i s|uŽbou dispečinku. Zákazn]k hradí měsíění
paušá| a nák|ady výjezdu technického pracovníka. Nah|ášení poruchy (te|efonní hovor) je

zdarma.

. Zajištění oprav . servis (na zák|adě doporučení opravy zařízeni a schválené ka|ku|ace

zajistíme reaIizaci opravy)

Jednotlivé služby lze kombinovat s výběrem a možnostiVám rád poradí náš manaŽer prodeje.



Zakázka:
Objekt:

výkon ÚT [kW
\ ikon Tv [kW]

Ell&á&i-eésl
Teploty - zima ["C]
Tep|oty _ |éto ["c]
PN [bar]
dispoziční t|ak [kPa]

s€kundámí čá3t:
Tep|oty - ÚT ["c]
Teplory - TV FCI
PN [bar]
otevkací íák PV [kPa] ÚTffV

Trutnov-OPS
oPs-33

144
í65

105/70
70/50

1 6
40

80/60
10/55

6
350/600

oPS-33

TovÁRNi 494,495,496

,oradi ts Wrobcé reclflkace KS ) N / P N l T l p ř | p o | g n i )odávka
l'éieni a requlace

=kvitermnI reou|átor Siemens tVD
:kviteÍmni ěid|o Siemens
]ř i loŽné čidIo Siemens
J r o r o p r o z t v Saemens

PrImárvstup
(UIový KohoUt (K DNSO )N50/PN t 6/t 10"C
<UIovÝ Kohout (K DN65 )N65/PN16/t 10.C

Vlanometr BAR !, l20xl,5

Filtr :z oN65 )N50/PN16/l 10"C
leouIační Venti| Siemens /vP 459.32-16 SSC319 )N32/PNí6/1 10"c
leouIačnÍ VentiI Siemens /vP 459.40-25 SSC319 )N40/PN16/1 10"C

Secesool _í-.11040-2 )N5o/PN1 6/230"C
Jdvzusnovacr ventrl

Pilmar 2patecka
(UIový KohoUt <K DNSO )N50/PN16/1't0"C
<uIový Kohout <K DN65 lN65/PN1 6/1 1 0"C
vanometr /t (.1.25 tsAR ú20x1 '5
zoětná k|aoka IK DN65 )N65/PN'16/110"C
leou|átor diferenčniho t|aku TA )taD 65 20-80 kPa )N65/PN16/120.C

s€kundór spo|€čný

soxundér UT
Poiištbvaci ventiI 'V DN25/32 OP350 kPa )N25-32/PN'l6/í 10"c
Automatichi odwdušňovací ventiI \ov 3/8' ) N 1 5 i P N 6 / 1 2 0 . C
I ermomnometr ermomanometr ).4 baÍ , o-1 2ooc, 1 12"
]emad|o topného svstému Grundfos laana 3 25-'l2O )N32/PN10/1 10"C
zpětná k|apka :K ON65 )N65/PN16/1 10"C
Ku|ový Kohout (K DN65 )N65/PNl6/1 10"C
Filtr :Z DN65 )N65/PN16/1 10"C
Wpouštěcí kUIový kohout /KK DN15 ) N 1 5 i P N 1 0 / T 9 0 " C
T|aková exoanzní nádoba -EN 140 | )N6/120"C

Přopoiowcí sda pro TEN )N16/120"C

Automatický dopouštěcí ventiI \DV 850 )N10i40"C/30-400 kPa

s €kundérTV
ZTUV |ásobnik TUV- 800 |
KU|ový Kohout ,N10i 1 20.C
zíÉlná k|apka )N10/80 0c

T|aková exoanznÍ nádoba rN'10i 1 30 0c

reo|oměr 0-200€
Manometr 0-6 bar )N10/80 0c
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