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Odbor správy majetku

OBJEDNÁVKA Č.: OSM/00039/2019

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 6

Odbor správy majetku

ČS. armády 601/23

160 52 Praha 6

Zapsán v RES dne l. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

Č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E: www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Ing. Filip Nehonský

Randova 3205/2

Praha 5 - Smíchov

Tel:

Fax:

E:

IČO: 717 24 257 DIČ:

Příjemce dodávky:

Kontaktní osoba:

Odbor správy majetku

Spojeni:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáno pro bytový dům: nám. Svobody 728/1, Praha 6

Předmět:
Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme u Vás aktualizaci rozpočtů (slepého i kontrolního),
aktualizaci projektových dokumentací a vzájemnou koordinaci akcí ,,Rekonstrukce systému vytápěni
nebytových prostor a výměna výkladců (jiné technické parametry) v nebytových prostorech domu
náměstí Svobody 728/1".

Cena zakázkY:
Aktualizace rozpočtů (slepého i kontrolního)
v cenové hladině leden 2020
Drobné projekční práce (úpravy detailů,
popisů), aktualizace projektů s ohledem na
dostupnost navržených řešení
Koordinace projektů
Reprografické práce, režie

Cena celkem bez DPH

35.000,00 Kč (15.000,00 Kč + 20.000,00 Kč)

27.000,00 Kč (15.000,00 Kč + 12.000,00 Kč)
20.000,00 Kč
9.000,00 Kč (4.000,00 Kč + 5.000,00 Kč)

91.000,00 Kč

91.000,- Kč + 19.110,- Kč (21 % DPH) = 110.110,- Kč VC. DPH

Termín realizace:

Zahájení prací ihned od akceptace objednávky.

Dokončeni do 28.02.2020.



Platební podmínky:

Zálohu objednatel neposkytuje. Dílo bude proplaceno v průběhu postupného plnění po předáni
a převzetí jednotlivých fází uvedených v nabídce. Faktury musí obsahovat položkový rozpis skutečně
provedených prací a mít všechny náležitosti dle zákona o účetnictví a dalších právních předpisů.
Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení. Kopii objednávky přiložte k faktuře.

V Praze dne: 26.11.2019

,

" vedoucí OSM

Vystavil: ekono SM

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozs

V Praze dne 17.12.2019
. ,Fi ip

Nehons

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 m znění, potvrzuj/c/ splnění

podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Způsob zadání této objednávky byl schválen
usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23. 04. 2019, zadání zakázkyje v souladu s příkazem
tajemníka k zadáváni veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto
právního jednání.

Přílohy:

Cenová nabídka ze dne 14.11.2019 Ing. Filip Nehonský - výměna proskleni skleněných výkladců za izolační
skla objektu Skleněného paláce, Náměstí Svobody l, Praha 6 - aktualizace projektové a rozpočtové části

Cenová nabídka ze dne 14.11.2019 Ing. Filip Nehonský - výměna zaskleni výkladců a instalace podlahových
konvektorů do výkladců komerčních prostor v parteru (východní a jihovýchodní fasáda) objektu Skleněného
paláce, Náměstí Svobody l, Praha 6 - projekční činnost

Cenová nabídka ze dne 25.11.2019 Ing. Filip Nehonský - instalace podlahových konvektorů do výkladců
komerčních prostor v panem (východní a jihovýchodní fasáda) objektu Skleněného paláce, Náměstí Svobody 1,

a 6 - projekční činnost


