
 

  

 

 Hodonín, 20. srpen 2018 

Výzva k podání cenové nabídky  
Výroba a instalace označníků pro naučnou stezku „Toulky 

po naftařském příhraničí“. 
 

V rámci realizace projektu Toulky po naftařském příhraničí, podpořeného z prostředků EU 
z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, 
vás žádáme o vyhotovení cenové nabídky na výrobu a instalaci označníků pro lokality 
v rámci projektu „Toulky po naftařském příhraničí“. Zvolené lokality budou součástí širší 
sítě naučných stezek. 

Předmět poptávky 

Předmětem poptávané zakázky je: 

1. Výroba  20 ks označníků  (typu totem) podle specifikace ve studii  v příloze č.1. 

 (dílenská výroba, zinkování + povrchová úprava (2 částí) Komaxit, doprava Hodonín 

2. Instalace 20 ks označníků na lokality (3x Hodonín, 2x Lužice, 2x Tvrdonice, Hrušky, 
Břeclav, Poštorná, Prušánky, Strážovice, Medlovice, Osvětimany, Vlkoš, Ratiškovice, 
Dambořice, Čejč, Dolní Bojanovice, Bzenec Přívoz). Výkopové práce,  betonáž patky,  
terénní práce,   zásyp – zarovnání  drcený kámen 16 mm,  doprava  materiálu pro 
přípravu, doprava  montáž a usazení označníku . 

 

Doba realizace: září 2018 –  říjen 2019  (dle domluveného harmonogramu) 

(předpoklad výroby a fakturace 2018, terénní práce a montáž -2019 (po návrhu obsahu a 
dohody s majitelem pozemku). 

Fakturační podmínky – čtvrtletně – pololetně dle postupu prací 

Prosíme o vyhotovení cenové nabídky, která bude obsahovat celkovou cenu v Kč, 
včetně DPH. Cenovou nabídku prosím zašlete emailem na adresu:  

benadova.pavla@gmail.com a mng.hodonin@seznam.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se 
obracejte na níže uvedenou kontaktní osoby. 

Kontaktní osoba: Pavla Benadová, tel. 737 447 594, email: benadova.pavla@gmail.com 
            Stanislav Benada, mob. 604413665, e mail s.benada@seznam.cz 

 

    Ing, Stanislav Benada, Ph.D. předseda správní rady 
Muzeum naftového dobývání a geologie, z.s. 
Kasárenská 1022, Hodonín  IČ: 26682044 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

POPTÁVKA - NABÍDKA 

Výroba a instalace „označníků pro naučnou stezku 
„Toulky po naftařském příhraničí“. 

 

Položka MJ 
počet 

MJ 

Cena vč. 
DPH 

Výroba  označníků   
 

 

díl 1. 88 mm x 4,5m ks 20ks 
 

díl 2. 244,5 mm x 1 m ks 20ks 
 

díl 3.  355,6 mm x 1,1 m ks 20ks 
 

směrovky ks 70ks 
 

 horní díl ks 20ks 
 

 dílenská výroba akce 20ks 
 

Zinkování (díly 2.a 3.  + šipky + horní díl) ks 20ks 
 

Povrchová úprava Komaxit (díly 2.a 3.  + šipky + horní díl) ks 20ks 
 

Doprava 80 km akce 1 
 

 

Instalace označníků na lokality 
 

Výkopové práce, bez uložení zeminy akce 20ks 
 

Terénní práce a zásyp – zarovnání drcený kámen 16 mm akce 20ks 
 

Provedení patky z betonu, bez uložení zeminy akce 20ks 
 

Doprava materiálů a ukazovníků  akce 1  

Montáž a usazení označníků akce 20ks 
 

 

CELKEM vč. DPH                                                                           Kč 

 

 

 

 


