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Objednávka č. 428/H/19 

Odběratel: Dodavatel: 

Město Bohumín 

Městský úřad 

Majetkový odbor, správa domů 

Masarykova 158 

735 81 Bohumín 

 BM servis a. s.  

Krátká 775 

735 81 Bohumín 

 

IČ:  00297569 IČ:  47672315 

DIČ:  CZ00297569 DIČ:       

Vyřizuje: Honkyšová Anna  

Tel.:  596 092 249  

E-mail: honkysova.anna@mubo.cz 

Datum:  4.7.2019  

Objednáváme u Vás:  

Nový Bohumín, Okružní 1069, byt: 65, Okružní 1069/65, volný byt 0+2 v 6.NP po zemřelé paní 

Kocmanové 

 

- likvidace kuch.linky, spižní skříně v kuchyni, vestavěné skříně v předsíni, skříně v ložnici, 

  tapety v koupelně, věšákové stěny v předsíni, všech garnýží apod. = 5 000,- Kč 

- GO elektroinstalace vč. zpracování PD a výchozí revize = 40 000,- Kč 

- porevizní oprava plynovodu tj. výměna potrubí za potrubí v mědi vč. všech ventilů  

  a připojovací pancéřové hadičky ke sporáku = 5 000,- Kč 

- výměna PS za nový kombinovaný sporák = 7 400,- Kč 

- sundat PVC v celém bytě = 1 500,- Kč 

- nivelace betonové podlahy v kuchyni a předsíni (5,04+5,78) x 370 = 4 000,- Kč 

- demon.parket v pokojích, montáž roštu a desek OSB 25 mm(16,83+13,75)x900 = 27 500,- Kč 

- PVC položit v obou pokojích, předsíni a kuchyni (16,83+13,75+5,04+5,78)x500 = 20 700,- Kč 

- rekonstrukce koupelny a WC: výměna vany, umývadla, WC kombi, předělání vodoinstalace 

  tzn. rozvod zvlášť pro baterii vanovou a umyvadlovou, připojení na pračku do KU nalevo  

  od KL, na podlahu položit dlažbu, obklad v koupelně až po strop, na WC do 1,5 m,  

  výměna VZT mřížek za nové = 55 000,- Kč 

- výměna 2 ks dveří do koupelny a WC za nové plné 60 cm vč.obložk.zárubní = 6 000,- Kč 

- výměna dveří do ložnice 80 cm plné = 1 750,- Kč 

- výměna dveří prosklených 80 cm z předsíně do pokoje = 2 850,- Kč 

- výměna prahu u dveří mezi pokoji a u vstupních dveří do bytu = 1 000,- Kč 

- SDK příčkou zakrytovat byt. jádro v kuchyni a předsíni = 5 000,- Kč 

- v kuchyni zhotovit obklad tj pás pro linku a do L za sporákem = 4 000,- Kč 

- zhotovení zadní stěny na WC vč. revizních dvířek = 3 700,- Kč 

- zhotovení dvoukřídlé spižní skříně = 5 000,- Kč 

- zhotovení dvoukřídlé vestěné skříně s policemi v předsíni = 6 000,- Kč 

- škrabání a stěrkování zdí a stropů, sanace skvrn na stropech po zatečení = 35 800,- Kč 

- malba celého bytu na bílo = 12 000,- Kč 

- úklid bytu po opravách vč. umytí oken a jejich rámů a balkónu 
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Dodací lhůta:  03.09.2019 

Předpokládaná cena: do 249 200,- Kč bez DPH Služba: 131 

Záruka:  dle OZ 

 
Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti 

dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí 

objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení. 

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky 

do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta  500,-- Kč/den. 

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Vyhotovil, podpis, razítko: Honkyšová Anna, v.r., 21.06.2019 

Schválil, podpis, datum: Drdová Eva, v.r., 02.07.2019 

Akceptoval, datum: Ing. Marek Pieklo, v.r., 03.07.2019 
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