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Ohìzánávıxn č.z 019/591 Vysıavenadnęz __I2ì07.2019 

Dodavatel 
p 

Odběratel 
Název Lenia S82, spol. S r.o. Název Městská část Praha 7 
Adresa U hostívařského nádraží 556/12 Adresa nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 

10200 PRAHA 17000 PRAHA 
[Č 24714224 IC 00063754 
DIČ CZ24714224 DIČ CZ00063754 
Spisová značka C 168212 Městský Soud v Praze 

7 

v zastoupení: 7U s.r.o. 
se sídlem: Ortenovo náměstí 947/128, 17000 PRAHA 
IČ: 26418274 
DIČ; CZ26418274 

oprava klimatizačníjednotky v denním stacionáří ajídelně domu dle cenové nabídky 
Místo plnění Druh Text Termín 

7 

Kč 
ı rn.zz;ćnv„`ı‹„0ı/42 43.2ı.ı0ıfliøıznnúnxnnınćnfl 16.08.2019 

j 

85 800.00 
price 

Celkové náklady (bez DPH): 85 800,00 

Zdanitelnć plnění podléhá režimu přenesení daňové povinností dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., O dani Z přidané 
hodnoty, v platném znění, kód klasifikacc produkce 43.21.l0-Elektroinstalační práce. 
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto 7ákona je v případě přenesení daňové povinností DPH povinen na dokladu uvést a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

7U I. I. 0. 
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rC:26-418 274. Dıc cn 
Smluvní Strany výslovně Sjcdnávají, že uveřejnění této objednávky V registru S Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 7. 
Akccptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky. 
Předání a převzetí díla: 
- Dodavatel oznámí objednuleli nejpozději 3 pmeovni dny předem. kdy bude řádně provedené dílo dokončeno u připraveno k předání. Smluvní strany se na 

základě tohoto oznámení dohodnou na tenninu předúvaeího řízení. Podmínkotı předání u převzetí díla je úspčšnć provedení veškerých vkoušek předepsaných 
právními předpisy vzlahujíclırıı se k dílu u platnými nurrnaıní a ohjednutelem, které prnvcdc Dodavatel na své náklady. Všechny doklady. jírniżje Dodavatel 
povinen dukludovnt řádné provedení dílu. předloží Dodavatel objednaıcli nejpozději ke dni zahájení při.-jímky. 

- Dodavatel je povinen připravit a u přejimucího rízení předložit: 
' atcsty a 'zápisy či osvědčení použitých materiıilù. 
ˇ ztiruční lısty u návody k ohsluzc, 
' zápisy o vyzkoušení Smontovzmćlıo Zařízení, o provedených revizích, protokoly n provedených provozních zkouškíıclı apod. v rozsahu dlc provúdčcíclı 

předpisů zı ČSN, 
- doklady o likvidací odpadu vzııiklćhu sıtıvebnínıí/jinými pracemi v souladu se zákonem Č. IKS/'.ZOUl Sb. ve Znı`:ni po7ı.lı':jŠicl'. předpisů, u odpttdcch. 
- stavební deník (pokud byly předmětem díla Stavební práce) 

' O předání u píevzetí díla bude Sepsán protokol, který podepíší obe Smluvní strany. 
Záruky: 
Dodavatel poskytuje objednateli zámku na celé dílo po dobu 36 ti měsíců (pokud jsou předmětem díla stavební práce) a 24 měsíců (pnkudjde o plnčníjınćho druhu) 
od předání a převzetí cclćho díla bez vud :t ııedodčlkít. Dodııvrııcl se ınvıızujc, že dílo bude init po tuto dubu vlastnosti Stzınovcııć vc všcclı tecliııíckýeh nomuìch (ČSN 
a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovcním díla, dále Stanovení: touto smlouvou :I že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, 
ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná hčžet od řádného předání a převzetí celeho díla bez vad a nedodčlků. Vudy zjištěné po předání a převzetí dílu je 
ohjednatcl oprávněn uplatnit n Dodıivntclc písemnou formou, c-mailem neho faxem bez zhytcčııćlıo odkladu po jejich zjištění. 
Smluvní pokuta: v 

Dodavatel je povinen v případě prodlení S plněním termínu dokončení dila dle této objedııuvky zaplatit sınltıvni pokutu ve výší I"/ø zu každý i Zupoćaty den prodlení a 

to už do dne pudpıxu protokolu 0 předıˇıní H 

Datum: łìlcl 
Razítko a podpis dodavatele:

ı
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Upozornění pro dodavatele: 
Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené Smlouvy. 
Pozor!!! 
Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedlí včas. Začátek a konec práce hlaste 
za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí O této skutečnosti informovat objednatele a ten 
musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.
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