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„Qbjednávka č.: Ň 019/918 
'Dnđnvntøı Ođhčnıøı 

j 
Název Lcnia SaZ, spol. S ro. Název 
Adresa U hostivařského nádraží 556/12 Adresa 

10200 PRAHA l7(l00 PRAHA 
IC 24714224 IČ 00053754 
DIČ CZ24714224 DIČ CZ00063754 
Spisová značka C 168212 Mšetęký Soud v Praze 

`

7 

Vystavena dne: 20.1 1.2019 

Městská část Praha 7 
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 

v zastoupeni: 7U S.r.o. 
se sídlem: Ortenovo náměstí 947/123, I7000 PRAHA 
IČ; 28418274 
DIČI CZ26418274 

dodání a ınontítż plynového kotle dle cenové nabidky 

Mann pınčni Dnnh Text 
,Ý 

Tflnntn 
l 

Kč 
1 U .‹nnnıánı‹y 241/29 prnflxør 9 43.22 tnflnxınıćxxttć, 20.12.2019 97 560,00 t 

topenářské tı plytıuřskć práce 

Celkové náklady (bez DPH): 97 560,00 

Zdanıtclnć plnění podléhá režimu přenesení daňové povinností dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. v platném znění, kód klasifikace produkce 43.22-lnstalatérské, topenářské a plynařskć práce. 
Na základě paragrafu 92 a) odst. Z tohoto zákona je v případě daňové povínn7uD)>.H na dokladu uvést a přiznat 
plátce. pro kterého je plnění uskutečněno. 

Smluvní Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 7. 
Akceptují tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny Zakázky. 
Předání a převzetí díla: 
' Doduvutel oznámí objedtıuteli nejpozději 3 pracovni dny pledem_ kdy bude řádně provedené dílo dokončcııo u připraveno lt předání. Smluvní strany ec nn: 

Ko-munardu 45 
170 OO Praha 7 

264 18 274. D1Č: CZ26418274 

základě tohoto oznámení dohodnou na tcrmíntı pfedávacího řízení. Podmínkou předání a plevzetí díla je úspěšné provedení veškeryelı zkoušek předepsaných 
prıivnímt předpisy vztahujícími se k dílu tı platnými normami a objednatelem. které provede Dodavatel na sve náklady Všechny doklady. jimiž je Dodtıvutel 
povinen dokladovut řádné provedení díla, předloží Dodavatel ohjednatelí nejpozdeji ke dnı zahájení přejimlty. 

' Dodavatel je povıııen připravit a u přejimaciho řízení předložit: 
~ aıcsty a Záp.Sy či osvědčení použitých ınateriúliı, 
' záruční listy a návody k obsluze, 
- zápisy o vyzkoušení Smontovanćho zařízení. O provedených revi7ic1-ı, protokoly o provedenýclt provozních zkouškách apotl, v rozsahu dle prováděcích 

předpisů tı ČSN, 
- tloklndy o likvidací odpadu vzniklého stavebními/jinými prnccmi v souladu Se zákonem C. 185/2(|l)1 Sb. ve zneni pozdějších předpisů, o odpadech, 
- stavební deník (pokud byly předmětem díla stavební práce) 

' () předání a převzetí dila bude sepsáıı protokol. který podepıší obě smluvnl Strany, 
Záruky: 
Dodavatel poskytuje ohjednateti záruku na cclć dílo po dobu 36 ti měsíců (pokud jsou předmětem díla stavební prace) a 24 měsíců (pokudjde o plnění jineho druhu) 
od pteıläuıi zt prcvzcti celého dila bez vad a nedodelktt. Dodavatel se zavazuje. żc dtto bude mit po tuto ıtnhtı vlastnostı stanovené ve všech tcchníckych normách (CSN 
a EN). které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovenim díla, dále stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dohu .‹lı.\użtt účelu. 
ke kterému byla ıhoınveno. Záruční doba dila nciná bezet od řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodćlků. Vady zjištěné po prcdáni u převzetí dila je 
objcdnutel opravnćn uplatnit u Dodavatel: písemnou fonnou, e-muílem nebo faxem bez zbytečného odkladu pojejích zjištění. 
Smluvní pokuta: 
Dodavatel je povinen v případě protttenl S plněním termínu dokončení díla dle této objednavky zaplatit Smluvní pokutu ve výší 1% za každý i zapocaty den pıodlcní a 
to až do dne podpisu protokıulu o předání a převzetí dila 

Datum: ‹-ŽO. Mt àfl 
Razítko a podpis dodavatele:
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Upozornění pro dodavatele: 
ˇ Kopii Objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře ćíslo uzavřené smlouvy. 

Pozor!!! 

Płevzetím Objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli 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 
musi písemně odsouhlasit cenu zvýšenou. 

.2.




