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lnøflnvnnøí Odbvfflíeí 
. O Název í zznín Snz 4..-. _ Názøv MČ Praha 7- PODÍLDOMY 

:Adresa U Hostivařskèho nádraží 556/12 Adresa Nábřeží kapitána Jaroše 1000 

7 í02 00 PRAítA 10 170 00 Praha 7 

247í4224 IC 00063754 
CZ24714224 DIČ CZ00063754 

v zastoupení: 7U S.r.o. 
sn xíúíønız Oríønøvø námčsıí 947/ızfl, 17000 PRAHA 
IC; 26418274 

. DIČ; CZ264 t 8274 
Hrazeno Z účtu:
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prava bytu č.4 dle ccnove' nabídky 
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Místo plııční 
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TEXÍ A ii/ U T9ľI'ľ]_Í_“ KČ 
l Letnhracskíí 8114/14 proxtor 4 43 09 ()xtatí=í Snccíalíıovanťˇ 13.12.2019 174 526,50 

Stavební prace) íı 

íć-èflúóšèìzšctešzıšmz 7““;;ì;t; „„jíˇ ze 

fižšìzázšíš 
Zdanitelné plnění podlćlttì režimu přenescnı' daňová povinnosti dle paragrafu 92 e) Zákona Číslo 235/2004 Sb.. O dani Z přidané 
hodnoty, v plčítnćnı znční, kód klasifikace produkce 43.99-Ostatní Specializované Stavební práeej. n.. 
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zakonaje v případě přenesení daňové po 'nnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat 
plátce, pro ktcréhoje plnění uskutečnčno. I' Í- Ůn 
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_ 
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Smluvní' Strany výslovně Sjetlnžıvžíií, że uveřejuèııí této Objednávky v registru smluv dle zákona č.3/10/2015 Sbr, O zvláštních 
podíníııkaclı účiíınosti některých Sínluv, uveřejítovätnl těchto smluv a registru smluv, zajistí odbčratel, tj. MČ Praha 7- 
PODÍLDOMY, 
Al‹ceptuji tuto nabídku včctnć terminu realizace a ceny Zakázky. 
Předání íí převzetí dílčí: 
“ Dodavatel oznámí objedııateli íıejpozděfl 3 pracovní díıy předem, kdy bude řádně provcdcne' dílo dokončeno a přıpravcno k předání, Sınltıvnl Strany Se na 

základě tohoto ozríàınenl dolıodnmí na terminu přcrlávncíhrı ľlneııí Podmínkou předání a přcvzetl dllaje úspěšné provedeni veškerých zkoušek předepsaných 
právííiíní předpisy vztalııíıícííní se k dílíí a plfltíıýını ııorrnaını čí nl1|edııflteIem_ klcrc' provede Dodavatel na sve náklady Všechny doklndy,_lımíž_ic Dodavatel 
povírıeíı doklztdovžít fžıdne provedení dila. předloží l)ndnva[eI noiednzítelí rıtzjpnzdćyí kc dni 7.ahà_ic-ni přejiınky 

' Dodavatel1Cptíviı`ıenpÍípravıt tí tí pít:_ílınt›\cilın i`í7í:íıı pl'í:dI[ıłíl 

~ atesty tí ıapísy čí tísvćdčunı pí›íı'ZílvcIí mt\tcıı:':lí'í_ 

~ zflıííčrı. lístx .t navody k niı5lu7‹'_ 
- zápısy c› vyzkuušt-íıí síıíuíííxívaımlín 7zí'ízv.~;~.i_ O ;un\~c-tin-íıytżlı rcvízíclı, prnínkoly O pro\“cdcí`.ých pruvo7níc2ı zkouškách apod v rozsahu dlc provnclécıch 

;)ří;dpı.\[í a ČSN, 
' doklad) o likvidaci odpadu vzíííklćlío Stavehíííıníˇ/_íínými pracćínt v souladu se nàkoııeın Č 185/200! Sb. ve znění pozdějších předpisů. O odpadech, 
- Sta\'e'Jní deník (pokud byly vrednıeteln diìn stavební prace) 

- O předání a převzetí díla bude Scpsun protokol, ktery podcpíši obě Smluvn; Strany 
Záruky: 
Dodavatel ';›Osky:u|e obícdııatclı Záíuku na celé dílo po clohu 36 tı mćsícù (pokud isou předmětem dila Stavební práce) a 24 měsíců (pokud Jde o plnění jineho drtíhtí) 
od Dľedžíní 2 převzet: cz-lcho dílu bez vad a ııedodělkíı Dodavatel se ıavaıtíıc, 70 dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti Sıanovenc vc všech tcclíníckých normaclı (ČSN 
ží E.N)_ kíęıc st- vztahíıtı k ínztterıalüíıı, zamıˇníín čí prachu sfluvtscıíciclí Sc zhotoveuíın díla, dale Stzıríuvene touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu slouzít učclu, 
ke ktere mí by/IO zlíotoveno Ĺıírííčíxí doba dílčí zríćína hele: od ííídııclín předání a pfcv7cıi celeho dı`!a bez vad a nedodćlků Vady Zyíštčne po předání a převzetí dila je 
obıeıiíızıtel nprí'ıvnè'1 .íplzítnıt íí Dofllnvnítele pzxtztıutotí foíííıuíí. c-íľuıluíít nebo ftıxuˇtí bcz zžíytcčíıelıo odkladu pojejíclt Zjištění 
Smluvní pokutu: 
Dodavatel |e povınen v píıpáízìè pı‹›‹.lleí\.í 5 plnůı`ıí.ı\ (v.;m“í íu duktíííćcííí díl.: dlc teto nb_zedíıa\-ky zzíplaıít Smluvní pokttttí ve výší 1“/n 7a každý i Zapoćatv den prodıctı. tí 

to až do one pošlpísú protokolu o ptcdaíıı ft pícvzctí díla 

Datum: (O. 20451 
Razítko a podpis dodavatele: 

íC::24714n4 CZ24714224 

.
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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, żc zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí O této skutečnosti informovat objednatele a ten 
musl písemně odsouhlasit cenu zvýšenou. 
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