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RONICA, s.r.o., Libušina 73/17, 415 03 Teplice, tel./fax 417 532 599 

 
 

 
V Teplicích dne 12. 01. 2015 

 
Společenství vlastníků domu Zakšínská č. p. 608 

JUDr. Petr Vochvesta - předseda výboru společenství 

Zakšínská 608/10, Střížkov   
190 00 Praha 9  

 
 

 

Vážený pane doktore, 
na základě končící platnosti ověření bytových vodoměrů SV + TV a kalorimetrů ÚT pro dům Vašeho společenství si 

dovolujeme Vám zaslat naši cenovou nabídku na zajištění jejich výměny. Ověření bytových vodoměrů se provádí od 
1.1.2012 1 x 5 let u vodoměrů SV i TV a u kalorimetrů 1 x 4 roky dle zákona o metrologii 505/1990 Sb. a vyhlášky 

285/2011 Sb.  

 
 

1. výměna bytového vodoměru za použití staršího repasovaného měřidla SV či TV 
 oprava a ověření vodoměru – mechanické a chemické čištění, seřízení, zaplombování 134,00 Kč 

 potřeba náhradních dílů bytových vodoměrů        20,00 Kč  

 demontáž a montáž bytového vodoměru        90,00 Kč 

 těsnící a plombovací materiál (plastová pouzdra, plomby, drátek, těsnění)    15,00 Kč 

 zpětný odkup původních vodoměrů        -10,00 Kč 

…………………………… 

249,00 Kč+DPH15% 
 

Záruka 24 měsíců u SV i TV. 

Celkem k fakturaci 100 ks vodoměrů á 249,00 Kč/ks tj. 24.900,00 Kč + DPH15%. 
 

 
2. výměna bytového vodoměru za použití nového antimagnetického měřidla APATOR Powogaz 
 (vodoměr lze dodatečně rozšířit o rádiový modul E-RM30) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 nový antimagnetický vodoměr APATOR Powogaz JS1,6 DN15    260,00 Kč 

 demontáž a montáž bytového vodoměru        90,00 Kč 

 těsnící a plombovací materiál (plastová pouzdra, plomby, drátek, těsnění)    15,00 Kč 

 zpětný odkup původních vodoměrů        -10,00 Kč 

…………………………… 
355,00 Kč+DPH15% 

 

Záruka 60 měsíců u SV i TV.                              
Celkem k fakturaci 100 ks vodoměrů á 355,00 Kč/ks tj. 35.500,00 Kč + DPH15%. 
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3. výměna bytového vodoměru za použití nového rádiového elektronického antimagnetického 

měřidla APATOR Powogaz s rádiovým modulem E-RM30 
 

 nový antimagnetický rádiový vodoměr APATOR Powogaz JS1,6 DN15 600,00 Kč 

 demontáž a montáž bytového vodoměru      90,00 Kč 

 těsnící a plombovací materiál         15,00 Kč 

(plastová pouzdra, plomby, drátek, těsnění) 
 zpětný odkup původních vodoměrů      -10,00 Kč 

          …………………………… 

695,00 Kč+DPH15% 
Záruka 60 měsíců u SV i TV.                           

Celkem k fakturaci 100 ks vodoměrů á 695,00 Kč/ks tj. 69.500,00 Kč + DPH15%. 

 
 

4. výměna měřiče tepla ÚT - kalorimetru za použití staršího repasovaného měřidla 
 ověření kalorimetru          180,00 Kč 

 oprava kalorimetru – mechanické a chemické čištění, seřízení, zaplombování 990,00 Kč 

 potřeba náhradních dílů kalorimetrů      395,00 Kč  

 demontáž a montáž kalorimetrů       210,00 Kč 

 těsnící a plombovací materiál (plastová pouzdra, plomby, drátek, těsnění)   15,00 Kč 

 zpětný odkup původních kalorimetrů       -40,00 Kč 

…………………………………….… 

    1.750,00 Kč+DPH15% 

 
Záruka 24 měsíců u SV i TV. 

Celkem k fakturaci 100 ks kalorimetrů á 1.750,00 Kč/ks tj. 175.000,00 Kč + DPH15%. 
 

 
5. výměna měřiče tepla ÚT - kalorimetru za použití nového měřidla APATOR ELF 

 dodávka nového kalorimetru Apator DN15 ELF 0,6 ; 1,0 ; 1,5   2300,00 Kč 

 demontáž a montáž kalorimetrů         210,00 Kč 

 těsnící a plombovací materiál (plastová pouzdra, plomby, drátek, těsnění)     15,00 Kč 

 zpětný odkup původních kalorimetrů         -40,00 Kč 

…………………………………….… 

    2.485,00 Kč+DPH15% 
 

Záruka 24 měsíců u SV i TV. 
Celkem k fakturaci 93 ks kalorimetrů á 2.485,00 Kč/ks tj. 231.105,00 Kč + DPH15%. 

 

 
Termín realizace kdykoliv v roce 2015 dle uvážení investora. 

 
Vzhledem k malému rozdílu mezi opravou a novým kalorimetrem doporučuji pořízení nových. 
 
V případě Vašeho zájmu prosím o vystavení objednávky. 

Cestovné je uvedeno již v ceně zakázky. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. 
 

 
Přílohy: charakteristika a technické parametry bytových vodoměrů SV+TV 

 

 
 

 
                         S přátelským pozdravem    Ing. Michael Paraska 

   manažer obchodu 


