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Doplnenie a dpracovanie akustickej a rozptylovej štúdie -Bytový dom Muchovo námestie II.etapa - stupeň DÚR
Označenie dodávky
Akustická štúdia BD Muchovo námestie stupeň DÚR, - aktualizácia , doplnenie a
dopracovanie II.etapa
Rozptylová štúdia BD Muchovo námestie
- stupeň DÚR, - aktualizácia , doplnenie a
dopracovanie II.etapa
Súčet položiek

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

1 ks

220,00

220,00

20%

44,00

264,00

1 ks

190,00

190,00

20%

38,00

228,00

410,00

82,00

SPOLU NA ÚHRADU

492,00

492,00

Dodacie podmienky: do 14 pracovných dní od doručenia záväznej objednávky, dodania relevantných podkladov a realizácie
meraní ak sa strany nedohodli inak.
Platobné podmienky: do 14 dní od doručenia faktúry
V cene sú zahrnuté 3 paré dokumentu.
Spracovaním a vyhodnotením protokolu sa rozumie spracovanie neakreditovaného meracieho protokolu, ak nie je v CP uvedené
inak. Meracie protokoly sú vyhodnocované na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného podľa §5 ods. 6 písm. k
zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na kvalitatívne a kvantitatívne
zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie hluku v
životnom a pracovnom prostredí.
Rozsah štúdií je viazaný na priložený dokument "VALERON Enviro Consulting rozsah prac k 23.2.2017".
Zmluvný vzťah sa riadi priloženými a neoddeliteľnými všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti VALERON Enviro
Consulting. Objednaním v zmysle tejto cenovej ponuky Odberateľ akceptuje Všeobecné obchodné podmienky a zaväzuje sa nimi
riadiť.
Vzhľadom k trvaniu projektov, zmenám v priebehu projektovej prípravy a podobne si spoločnosť VALERON Enviro Consulting
vyhradzuje pri projektových štúdiách a protokoloch (ďalej len Dokument) právo na:
1, Vystavenie čiastkovej faktúry vo výške skutočne realizovaných výkonov po uplynutí 30 dní od spracovania Dokumentu (aj
neúplného pokiaľ nie sú k dispozícii aktuálne/relevantné podklady) a jeho elektronického dodania objednávateľovi.
2, Zmeny a úpravy projektu v porovnaní s východiskovými podkladmi pri začatí spolupráce sú predmetom osobitného nacenenia Cenovej ponuky, spravidla označenej ako Aktualizácia.

Vystavil:
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