
Organizácia
Mesto Stupava
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava_______________
Adresa dodávateľa

Thermis s.r.o.
Furmanská 7 
841 03 Bratislava

Objednávka čís.: 58/2016
Výmena čerpadla v kotolni pož. zbrojnice - havárijný stav

Predmet objednávky Spolu
Eur

Objednávame si u Vás výmenu čerpadla v kotolni požiarnej zbrojnice v zmysle cenovej 
ponuky zo dňa 20.4 2016 v cene 1455,05 eur bez DPH.

SPOLU 1455.05

Presná adresa a PSČ 
odberateľa, ktorému má 
byť faktúra zaslaná

Mesto Stupava 
Hlavná č. 1, 900 31 Stupava

Bankové spojenie odberateľa 3320644001/5600
Dodacia lehota
Splatnosť .........dní od doručenia faktúry
ICO 00305081

Vystavil pracovník zodpovedný za prevzatie a predbežnú kontrolu objednávky Draškovič.

M ESTO  STUPAVA 
M estský úrad Stupava 

Hlavná 1/24 
900 31 Stupava



ZAKLADNA FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 6 ods.4 a § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. 

na overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančnej operácie

Príjem/poskytnutie alebo použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia alebo jej časť je -  nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom -  
zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných 
financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je -  nie je 
možné pokračovať

RUDOLF DRAŠKOVIČ v

(meno a priezvisko) podpis : dňa

Finančná operácia alebo jej časť je -  nie je v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom -  
zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných 
financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je -  nie je 
možné pokračovať

mg. Silvia Kapášová ^

(meno a priezvisko) podpis : ......... ............................. d ň a .......„ ........ ^

Finančná operácia alebo jej časť je -  nie je v/súlade s rozpočtom - osobitným predpisom -  
zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných 
financií
Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, vo finančnej operácii je -  nie je 
možné pokračovať

(meno a priezvisko) podpis : .......................................d ň a ....................

Finančná operácia jg/- nie je* v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a 
účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.
Finančnú operáciu alebo jej časť nie je možné vykonať, vo finančnej operácii j§X  nie je 
možné pokračovať

Hlavná 1/24 
900  31 Stupava



ROZPOČET
Stavba: Výmena čerpadla kotolňa požiarna zbrojnica 
Objekt:

Objednávateľ: MÚ Stupava
Zhotoviteľ: Thermis s r.o. Spracoval:
Miesto: PZ Stupava Dátum: 20.04.2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Hmotnosť

celkom

PSV Práce a dodávky PSV 1 455,050 0,000 

732 Ústredné kúrenie, strojovne 1 455,050 0,000
1 695877 vsuvka závitováí DN 50 ks 2,000 6,200 12,400 0,000
2 732159 krková príruba DN 50 PN 16 ks 2,000 7,300 14,600 0,000
3 732258 Gulový uztvárací ventil FF voda DN 50 ks 2,000 38,000 76,000 0,000
4 695874 Filter závitový DN 50 PN 16 FF ks 1,000 96,000 96,000 0,000

5 695888 závitová trubka D N 50 0,5m ks 2,000 2,900 5,800 0,000
6 6987456 čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 50-40F1 230V PN 16 ks 1,000 986,000 986,000 0,000

7 732998

Montáž čerpadla s prerobením vsadenia do systému, 
pripojenie lektriky, kompietáž, osadenie arm atúr, filtra 
,Ts, spustenie do prevádzky kpl. 1,000 225,000 225,000 0,000

8 989732 Presun hmôt + doprava % 0,050 785,000 39,250 0,000

Celkom 1 455,050 0,000
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Hlavná stránka | Ako nakupovať | Doprava a platba | O nás | Kontakt

VODOMAT.sk Hľadaný výraz ...
Váš nákupný koši k 

•  •  0.00 € (položiek: 0)

ko m p le tn ý  s o rt im e n t v o d o te c tín ik y  Poradime Vám: 0910 287 586 alebo 0911 387 586 od 7.00 do 21.00, mail: info@vodomat.sk

)dukty s dopravou ZADARMO

rpadlá

Obehové čerpadlá 

•Obehové čerpadlá prírubové 

'Cirkulačné čerpadlá 

•Obehové čerpadlá, montážna 

dĺžka 130 mm

•Obehové čerpadlá, montážna 

dĺžka 180 mm 

’ Ponorné čerpadlá na pitnú vodu 

’ Ponorné čerpadlá kalové 

’ Samonasávacie čerpadlá na 

pitnú vodu 

’ Samonasávacie čerpadlá kalové 

’ Ručné čerpadlá 

’ Benzínové čerpadlá 

’ Viacúčelové čerpadlá 

Príslušenstvo a náhradné diely k 

čerpadlám

Zvýhodnené čerpacie sety

Domáce vodárne

Tlakové nádoby

Kanál, odpad, tvarovky, drenáž

Rúry (voda, ÚK, plyn) a fitingy

Kotly

Boj lery, prietokové ohrievače

Radiátory

Revizne šachty

Vodomerné šachty

Studniarske šachty

Žumpy a plastové nádoby

Prečerpávacie kanalizačné šachty

Kanalizačné priebežné spätné 

klapky

Expanzné nádoby

Akumulačné nádrže

Záhradný program

Armatúry

Liatina

Gamatky

Sanita

Čističky odpadových vôd 

Vodomery a plynomery

Katalóg produktov > Čerpadlá > Obehové čerpadlá > Obehové čerpadlá prírubové

GRUNDFOS MAGNA3 50-120 F 230V 97924291

Kód: EAN kód: 5710626493593 
Výrobca: GRUNDFOS

Dostupnosť: do 2 dni

Cena: 1284.00 € (1070.00 € bez DPH)

Množstvo: 1 Vložil do košíka

Popis Parametre

Na splátky cez Q uí 
Kliknite na logo pre otvorenie Quatro kalkulačky
Postup pri nákupe na splátky

Vaše otázky

Rad MAGNA3 zahŕňa široký rad malých, stredných a veľkých obehových čerpadiel určených pre vykurovanie, klimatizáciu a 
chladenie vo väčších budovách a priemyselných objektoch.

MAGNA3 ]e najnovším členom rady úsporných a vysoko kvalitných obehových čerpadiel Gnjndfos, ktoré nadväzuje na úspešnú 
a preverenú technológiu radu MAGNA.

S MAGNA3 si nemusíte robiť starosti s nastavením prevádzkového režimu čerpadla. Čerpadlo stačí inštalovať a ponechať 
továrenské nastavenia AUTOADAPT.

Vďaka funkcii AUTOADAPT čerpadlo MAGNA3 automaticky analyzuje požiadavky vykurovacej sústavy a prispôsobuje svoju 
prevádzku týmto požiadavkám. S každou zmenou podmienok čerpadlo zmení svoj prevádzkový bod. Výsledkom je optimálny 
komfort s minimálnou spotrebou energie.

Čerpadlá MAGNA3 sú extrémne spoľahlivé, flexibilné a nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Môžu bezdrôtovo komunikovať 
pomocou IR a umožňujú externé riadenie a monitorovanie pomocou prídavných komunikačných modulov.

POUŽITIE:

Čerpadlá MAGNA3 sú navrhnuté pre cirkuláciu kvapalín v:
- Vykurovacích systémoch
- Klimatizačných a chladiacich systémoch
- Systémoch cirkulácie teplej vody
- Systémoch geotermálnej výmeny
- Solárnych systémoch

VLASTNOSTI:

- Funkcia AUTOADAPT - automatické prispôsobenie výkonu požiadavkám sústavy
- Funkcia FLOWLIMIT - nastavenie maximálneho limitu prietoku
- Funkcia FLOWADAPT - kombinácia AUTOADAPT a FLOWLIMIT, umožňuje dosiahnutie ďalších úspor energie
- Režim konštantného tlaku
- Režim konštantnej teploty
- Režim konštantnej krivky
- Režim max alebo min. krivky
- Automatický redukovaný nočnú prevádzku
- Umožňuje sledovať distribúciu tepelnej energie a spotrebu v rámci systému
- Nie je vyžadovaná externá ochrana motora

http://www.vodomat.sk/obehove-cerpadla-prirubove/produkt/12905/grundfos-magna3-50-120-f-230v-97924291.html 1/2
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Jozef: "Dobrý výber,ceny. výborná 
komunikácia"

Ada: "Pružnosť vybavenia objednávky, 
cena, poradenstvo"

Eňa: "Ochota personálu pri výbere, 
rýchlosť dodania"

Viac informácií

- Izolačné kryty pre vykurovacie systémy sú súčasťou dodávky
- Vysoký teplotný rozsah (-10 ° C až + 110 ° C), kedy teplota čerpaného média nezávisí na okolitej teplote 

VÝHODY

- Nizka spotreba energie, všetky čerpadlá MAGNA3 už spĺňajú požiadavky na energetickú účinnot pre obehové čerpadlá v roku 
2015 (Smernica EuP)
- Vstavaný senzor pre snímanie diferenčného tlaku a teploty
- Jednoduchá inštalácia
- Bezúdržbová spoľahlivá prevádzka
-1 analógový vstup, 2 reléové výstupy a 3 digitálne vstupy
- Jednoduché intuitívne ovládanie, TFT dislej
- Vzduchom chladená ovládacie skriňa
- Jednoduchá optimalizácia
- Bezdrôtová komunikácia (IR)
- Kompletný rad jednoduchých aj zdvojených čerpadiel pre maximálny tlak v systéme 16 bar (PN16)

Len u nás v predaji:

VODOMAT.sk

návrat

Pomáhame a podporujeme

Naše referencie:

BANKOVÝ
PREVOD

Možnosti dopravy a platby:

f
( í Tatra Pay Quatro

í) 2015 VODOSHOP. s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Aktuálne nakupujúcich: 36

Ako nakupovať 

Doprava a platba 

Všeobecné obchodné podmienky 
Reklamačný poriadok 

Formulár na odstúpenie od zmluvy 
Ochrana osobných údajov 

Kontakt 
Mapa stránok
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