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#Št't'ká
Praha 10

OBJEDNÁVKA Č. OMP/0328/2019

Odběratel: Městská část Praha 10 Dodavatel KL-PLAN s.r.o.
Adresa: Vršovická 1429/68 Adresa: Ul. Na Slovance 868, Arnuhovice,

101 38 Praha 10
Nový Bor, 473 01

IČ: 00063941 IČ: 04011236
DIČ: CZ00063941 DIČ: CZ04011236

Bankovní spojení: Česká spořilelna a.s. Bankovní spojení: ČSOB a.s., Nový Bor
Číslo účtu: 9021-2()()()733369,/080() Číslo účtu:

Tel. 267 093 lil Tej,
Fax: Fax:

Platební podn)ínky:
Termín dodání:
Místo dodání:
Datum vystavení:
Vystavil:

Název položky

převodem
2019
u Nových vil 28
22. 03. 2019
Pokorný

výkon autorského dozoru k akci ,,Zateplení fasády objektu
vC. opravy teras bytového domu U Nových vil č.p. 943/28,
Praha 10. Rozsah prací je dán nabídkou KL-Plan s.r.o., ze
dne 8. 3. 2019 a účtována v sazbč:
550,- Kč/hoc1.
Celková cena AD nepřesáhne částku 96.800,- KČ bez DPH.

Cena za jedn, DPH Cena celkem
bez DPH % včetně DPH

96.800,- Kč 21% 117.128,- Kč

(

Splatnost všech faktur je 30 dniod data doručeni na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu 96.800,- KČ bude
vyčíslena v zákonné výši kterminu zdanitelného plněnía to v příslušnésazbě dle zákona č. 235/2004 Sb.°'O dani
z přidané hodnoty" ve znění pozdějších předpisů.
Cena za objednávku CELKEM 117.128,- KČ včetně DPH.

Kontroloval: Schválil:

vedoucí referátu oprav a investic vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a
investic

Po Podpis Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní

Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Objednávku přijímám a akceptuji'

QF ()1-01-05/()1

Úřad městské části Praha 10 Sídlo:'Vršo 8 Praha 10 e-mail: p()sla(a)pral]alO.cz
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Nabídka na výkon občasného autorského dozoru

V Novém Boru dne 8. 3. 2019

KĹ.-PLAN $.[".q. l Na Slovance 868, 473 01 Novy Bor- Arnuhovice
ID OS: syq258n l lČ: 04011236 l DIČ: CZ04011236 l CAl.. www.kíplan.cz



Název zakázky:

Zadavatel:

Zhotovitel:

(

Na základě poptávky zasílám nabídku na výkon občasného autorského dozoru na výše uvedenou akci.

Nabídka:

Část Popis Nabídková cena

Na vyZádániúčast na kontrolnich dnech stavby, resp. 55C,-Kč/hod bez DPH 21%Výkon autorského dozoru {AD) . .. . , . . . .,
na mtmoradnych navšievach stavby 665,5ä Kč/hod vc. DPH 21".

(

Poznámky k nabídce:

al Fakturace bude probíhat na základě skutečně 0d?ŕacovaných a odsouhksených hodin x hodinová sazba

b) 0ésouhlaseni bude probinat na základě měsíčních kalendářních výkazů

C) Fakturace bude probíhat do 15 dne násiedujiciho měsíce, po kterém bylo cdsouhlaseno vykázáni výkonu AD nebo může být
vystavena jedna či vice souhrnných faktur za vZCy odsouh|asená období - je možno zvolit oba postupy

d) Případné doplňkové projekční a inženýrské činnosti (např. změny stavby z důvodů vyvolaných investorem, resp. vyvolané novou
skutečnosti během realizace akce, doplňkové pŕojekčni práce, získáni souhlasných stanovisek DOSS pro kolaudaci, pomoc při
kohudaci atd.) nad rámec AD, nejsou obsahem nabídky a jejich naceněni bude řešeno po případném vzni'ku tohoto požadavku

e} AD zahrnuje také přípravu a dopravu na výkon AD vC. případného plněni úkolů vzniklých z kcmtrolnich dnů stavby v kanceláři
zhotovitele

f) 2|)0tovlte| je oprávněn dle charakteru kontrdniho dne přizvat také zhotwitele Iednot|ivé µofese či dle potřeby pověřit výkonem
dozoru mého zástupce

g) Předpokládaný rozsah práce do 176 hodin (přúměřně odhad max. 5h týdně na KU c! max.6 á týdně práce v kanceláři - celkem 16
KD)

Termín plněni:

- Termin zahájeni od12. 3.2019 do dle SOD 28. 6. 2019{16 týdnů od4.3. 2019)

- výkon AD do předáni stavby

Děkuji za projeven0u důvěru KL-PLAN s.r.o.
Ing. Libor Kubát

KL-PLAN s.r.o. l Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - AmuHovice I
ID OS: syq258n l iC: 04011236 l DIČ: CZ0401J?.36 ! www.klplan.cz


