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)Objednávka č.: OBJD2019/3330
Vystavena dne: 12.08.2019

='

Adresa

IČ

Grěen Stóry s.r.o.
€hudenická 1059/30
102 00 Prah8 1O-Hostivář
24201316

Odběratel
Název
Adresa

'Č
DIČ
v zastoupeni:
se sídlew
jě

Městská částPraha 4
Amala Staška 2059/80b
14000 Praha
00063584
CZQ0063584
4-Majetkovi as
Plamínkové 159214, 14000 Praha
28477456

DIČ: CZ28477456
spcdočnosĽapsau v obchodním ngstříku vcdcoém Mčstským soudem v
oddíl B,.vložka 1476£
Hrazeno z účtu:

Místo plněni Druh Text Termin KČ
realizace
do

] Ho&ninská967/13 4334.10 N(alíiškě a objau¶ämic u vu výman)uWtovao domu v 04.10:2019 2¥ 313,00
nac=Šškč prácc rcxzsahu dlepňlohy,

Celkové přegpokládané náklady (bez DPH): 284 313,00

Zdaniklnépľněni podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragmfů 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dmi z přidané
hodnoty, v platnéui uLčni, kód kla@kace prudukct 4334AO-Máliřšké a natčračské práce.
Na základě paragrafů 92 a) odst. 2 tohoto zákonaje v připaÍN přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat
plátce, pru kterého je plnění uskutečněno.

Eng. Radekývobo@o: Ing. JuŕSoustek MBA
předseda pře&tavenstva čIcjrNdstavenstva

_

Vystavil:
Einail
Upozomčni'pro dodamtde
Kopii objdnávky přiložte k faktua je-li fůturuváno na ňkkdč smíowy, uvcďlc na (áktuřc čislo uzavřtné smlouvy.
Splatnost fakturse sjednává 30 dnů ode dne piscrnnčho yyhôrovcni každé hktury zhotovitdem m přcdpokladu,žc fakrum bude doručena objcdn2celi do tři
dnů ode dne jcjího pí$emnChQ vyhotovmL
Pozor!!!
Přcvzc6m objcdnávkymčitc za škody, které vzniknou tím, Žc bysic Vám ManC práce neprovedli včas. Zčátck a konce práce hlastc za ůčckm konwdy. V připadq
Žezhotovkd 2jisri: ž¢ cena zakňzky bude vyšší, must o ičlo skwečmsú i[jůjcmoval objc&atde a [cr musí pisumč odsouhlasit cccju zvýšenou.
Každý podnikud musí dle umnqveui S 435 dúl l zákona č. 89/2012 SK QbänskCho zákoníku wáděí na obchodních, lixinách v [Qm[o usíanovcni uvcdcnč
$kutcčnQsli, jinak sc vyswvujc riziku =ůmcni o spáchbi přcsuupku na Úseku podnikáni dlc us'~ S 9 zákona 25LňOi6 Sb. o nčkccrýä přestupcích.

Potvrzeni pro dodrmtele:
PQtyTzujeme převzal Vaši objednávky, kterou evidujeme pod čiskm"

vyňzujc

Tädon:
Damm' '16. g. Z D"?
Raziíko a podpis:

-l-



Příloha objednávky č. OBJD2019/3330

Soupis prací:
Popis prací měrná

jednotka
· ·přesun hmot vnitrostaveniŠtní kpl 1

příprava celkových ploch m2 550
opravy sádrovou stěrkou ve m2 178
izolační podnátěr ploch rn2 258
podnátěr proteklých ploch m2 124
penetrováni podkladu ploch m2 375
opravy omítek vápenných nn2 180
sdektivně v ploŠe 48%
výmalba ploch bílá, tři vrstvy m2 375
ETERNAL
odmaŠtění ploCh liríkrusty m2 175
oprava linkrusty selektivně v ploše m2 95

nátěr ploCh Iinkrusty ETERNAL rn2 175
EMAIL
oprava soklu z dlaždic bm 7
keramickýCh
zakrývání a olepování ploch a kpl 1
elektrických komponentů
příplatek za práci na sChodišti ni2 550
akrylování a tmel ks 1
denní úklid domu kpl 1
celkový úklid kpt 1
likvidace odpadu a uložení na kpl 1
skládku
doprava kpl 1
ORN 10% kpl 1


