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Metujská 907,198 00 Praha 9_____________adresát:
cigdus s.r.o
Nad Vršovickou horou 416
140 00,Praha 10________

Objednávka > návrh smlouvy o dílo č.: MC/ 20030201
V Praze dne: 2.3.2020

vyřizuje: Mgr. 1. Hužvár
telefon: 281021470 e-mail; i.huzvar(®SDravamail4.cz

Objednatel: Městská část Praha 14 Zhotovitel: Cigdus S.r.O

se sídlem: Bří Venclíků 1073, se sídlem: (vjad Vršovickou horou 416
198 00 Praha 9 140 00 Praha 10

IČ: 002 31 312 IČ: 24161969
Zastoupená: Správa majetku Praha 14 č. účtu:

Metujská 907, 198 00 Praha 9

Objednáváme u Vás na základě SOD č.: 0018/2019/SMP14/1050:
předmět plnění čištění a Údržba předávacích stanic tepla a TUV, plynových kotelen a

COOPthermů v servisovaných objektech, včetně všech prací souvisejících

místo plnění: ČM I + II, Lehovec, 198 00 Praha 9
cena díla v Kč (bez DPH): 89 100,-

IV. termín provedení: 3/20
V. termín předání: 15.3.2020
VI. faktura bude doručena na adresu: Správa majetku Praha 14, a.s.

Metujská 907, 198 00 Praha 9
IČ: 256 22 684

VII. další ujednání:
Zhotovitel vystaví daňový doklad - fakturu do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§ 28 zák.č.: 235/2004 Sb.,
zákona o DPH) s tím, že ho objednateli, spolu se všemi náležitostmi, doručí nejpozději do 4. kalendářního dne měsíce následujícího
po měsíci, v němž bylo předmětné zdanitelné plnění uskutečněno.

Daňový doklad - faktura musí, vedle všech povinných údajů (§ 29 zák.č.: 235/2004 Sb., zákona o DPH) obsahovat i číslo a datum
této objednávky a bude zhotovitelem doplněn o kopii této objednávky a položkový rozpis zejména dodávek, montáží a dopravy.

V případě prodlení zhotovitele, či objednatele s plněním dle této objednávky, má protistrana právo na uplatnění sankce v souladu s
platnými právními normami (§ 513 a §1724 - 2883 zák.č.: 89/2012 Sb.)
Vedle těchto sankcí a také v případě porušení povinnosti ze strany zhotovitele, zejména porušení povinnosti provést dílo s
potřebnou péčí, na vlastní náklad a riziko, v předepsané jakosti, ve sjednaném rozsahu a době a podle požadavků objednatele, má
objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši odpovídající hodnotě a významu zajišťované povinnosti, maximálně však do výše
škody vzniklé takovým porušením povinnosti.

Zhotovitel nabízí předmět a podmínky plnění jak jsou výše uvedeny a objednatel podpisem této objednávky stvrzuje přijetí této
nabídky s vyloučením dodatků a odchylek.

Vlil. přílohy:
za objednatele:

Metujská 907
198 00 Pra^a ^
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