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27.8,2019

Dodavatel:
Společnost Kovářská ll.
Ing. arch Helena Míková, Ph.D

Odbčralel:

Nad tratí 519/2a

Sokolovská 14/324
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Městská část Praha 9

Praha

18049

IČO: 69034648

DIČ:

Bankovní spothí;
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Peněžní—ústav odběrat

Vyřizuje:

Číslo účtu:

Telefon:
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Praha 9
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Kompctcm:

Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: ‘

27.8.2019
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Termín: 13.12.2019

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případř, 1c účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na 1313.
Pokud je plněn! DPH v relilmu přenesené daňové povinnosti. musí být faktur-n doručena nejpozdlll 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.
Na faktuře dodavatel vždy uvede telé číslo objednávky.

objednáváme u Váh; podle platných zákonných směrnic 1>odběn1,<ludávcc zboZi a službách, tyto dodavky:

Projektová dokumentace ve stupni studie čtyřtřídního objektu mateřské školy v ulici Kovářská, Praha 9, v souladu s
vaší nabídkou.
Cena zakázky: 350.000; Kč bez DPH
Plnění nebude v režimu přeneseni daňové povinnosti.
Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faklmy s 30 denni lhůtou splatnosti.
Záruční doba: ‘36 měsíců ode duc předání dokončeného dila.
Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními 02.
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, a: účet na ní uvedený bude „registrovaný 11 FÚ. Pokud je plnění DPI—] v režimu přenesení
daňové povinnosti, musí být faktura domčcna nejpozději/3 don následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé
čislo smlouvy. Faktura musí být doručena 11a podatelnu UMČ Praha 9.
Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 7. přidané hodnoty ve smyslu § 10921 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
2
přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 1,09 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka:

CZK 350 000,00

Odehnal Martin M r.
MÉSTSgKÁ ČÁST PRAHA 9

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky & souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smlučuBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDU
Lhůta k přijetí této objednávkyJe 14 dnů od jejího vyhotovení.
Sokolovská 14/324 7

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona a. 89/2012 Sb., obÉŠíŠIČŠ/gtačanšjg vyloučeno. ' '
Přijetí objednávky pouhým dodavalclovým plněním ve smyslu § 1744 mkona «5‘ 89/2012
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atelier míková hexnerová

Nad tratí 519/23

Sokolovská 14/324

160 00 Praha 6

180 49 Praha 9

nabídka: návrh studie mateřské školy Kovářská ll.

Obsah nabídky
Architektonický návrh dvou až čtyř tříd mateřské školy s příslušenstvím a zázemím.
Termín 30.11.2019
Příprava projektu
* - zhodnocení vstupních údajů
°
soupis identifikačních údajů
'
posouzení záměru klienta, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční záměr)
'
předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště. zjištění regulačních
podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací)
°
zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání
'
specifikace potřebných projekčních podkladů
'
specifikace předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb. profesní zastoupení)

Návrh stavby

'
'
.
'
°
'
'

prověření a analýza přípravy projektu (fáze 1) a projekčních podkladů
upřesnění cílových představ klienta
zpracování konceptu a skíc
určení základního materiálového řešení
zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, fasády)3
zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace
předběžný návrh krajinářských úprav (zeleně)

-

předběžný rozpočet podle m2 a m3

cena

350 000,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH

Praze dne 23.07.2019

Za Společnost Kovářská ll.
ing. arch. Helena Míková, Ph.D.
atelier míková hexnerová I Nad tratí 519/2a I 160 00 Praha

ing. arch. Helena Míková I Nad Tratí 519/2a ! Praha 6 160 ODl iČ:69034548, DIČ:CZ7257130518

