
THERMAL-F, a.S.
**H, se sídlem v Karlovy Vary, |.P.Pavlova 2001/11, PSČ 36001
as Zastoupený doc. lng. Jiřím Volfem, předsedou představenstva
__- a lng. Michalem Košarkem, místopředsedou představenstva
_"- ıČz 25401726
Thermal

5. LlSTOPADU 2018

Zhotovitel:
ZISTAV S.r.o.
U Hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
IČ: 26316803
DIČ: c226316803

Objednávka Č. 8/2018

Objednáváme u vás tímto Stavební práce, tj. veškeré dodávky a montáže včetně příslušenství pro Zhotovení
vzorového pokoje Č. 1421 ve čtrnáctém patře hotelu Thermal na základě vašich předchozích nabídek. Dílo
bude provedeno dle přiloženého rozpočtu a to dle následujících podmínek:

Limitní cena pro Stavební úpravy vzorového pokoje č. 1421 je celkem
250.000,00 Kč bez DPH. Celková Odměna Zhotovitele bude Stanovena na
základě Skutečně provedených prací a Skutečných výměr S použitím
jednotkových cen v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1).

0 Odměna za provedení:

do 15.12.2018. Termín bude postupně upřesňován na Základě postupu0 Termín provedení:
prací, vzorkování a dodacích lhůt jednotlivých dílčích dodávek.

100% ceny po provedení na základě faktury Se Splatností 21 dní.
K faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený Zástupcem
objednatele

0 Úhrada ceny:

Položky (práce a dodávky) označené v přiloženém rozpočtu Červeně budou
realizovány na Základě výzvy Objednatele. Cervené položky mohou být
rovněž provedeny jiným zhotovitelem. Cena těchto dodávek a prací činí
56.024 KČ bez DPH.

Položky (práce a dodávky) Označené v přiloženém rozpočtu zeleně budou
realizovány až po předložení vzorku zhotovitelem a jeho Schválení
Objednatelem. Zelené položky mohou být provedeny rovněž jiným
Zhotovitelem. Cena těchto dodávek a prací činí 81.691 Kč bez DPH.

0 Další podmínky provádění díla:

VnávaZnOSti na předchozí dva odstavce může být rozpočet dále
upřesňován.
Vzorový pokoj č. 1421 Se od vzorového pokoje č. 1420 drobně liší
v některých výměrách. Přílohou této objednávky tvoří položkový rozpočet
pro pokoj č. 1420, Ze kterého budou použity jednotkové ceny pro fakturaci
Skutečných prací v pokoji č. 1421.

objednávka č. 8/2018



Při realizaci prací budou řešeny a ověřovány technologické a pracovní
postupy S cílem Snížení celkové ceny Za 1 pokoj. Zhotovitel Za tímto účelem
po konzultaci a Schválení Objednatelem může navrhnout jiné dodávky,
Způsob provádění prací, než které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.
Přiložený náčrtek pokoje tak tvoří nezávazný podklad pro realizaci
vzorového pokoje (Příloha Z).

Za Objednatele

Ing. Štěpánka Furková
Central Office Manager

pa le

Za zhotovitele
Potvrzuji tímto objednávku.

Příloha 1 - Položkový rozpočet pro pokoj 1420 s barevným označením vybraných položekPříloha Z - Nezávazný náčrtek pokoje 1421 - [tuto přílohu již Zhotovitel Obdržel před
uzavřením - podpisem te'to objednávky]

Přílohy:
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