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Dodavatel

Ý Odběratel 
Název 
Adresa 

[Č 
DIČ 
Spisová Značka 

Lenia SaZ, spol. S r.o. 
U hostivařskćho nádraží 556/12 
10200 PRAHA 
24714224 
CZ24714224 
C 168212 Městský Soud V Praze 

oprava střechy vnitroblok dle cenové nabídky 

Městská část Praha 73
_ 

U Průhonu 1338/38 
170 00 Praha 7 

IC 00063 754 ~ 

DIČ CZ00063754 

Název 
__ 

Adresa 

7U S.r.o. 
se sídlem: Ortenovo náměstí 947/12a, 17000 PRAHA 
IČ: 26418274 
DIČ; CZ26418274 
Hrazeno Z účtu: 

v Zastoupení: 

Misto plnění 
V 

Druh Text 
" 

”Ťë`riiii"xÍ 
ˇ '-3 A'

R ‹^ø‹. 
I Lelohradská 804/14 43.91.19 Ostatní 

pokrývačské práce 

"7" 
3‹Í(7ó.2020 “3ì"t"š4ı› ̌c>c .__z_ 

Celkové náklady (bez DPH): 
_› .. _ - 3“ §ř9»'.'.*. 

v n v z ˇ v 
v v x ˇ v 

Zdanitelné plněnı podlćlıa režimu prenesenı danove p 
hodnoty, v platném Znění, kód klasifikaee produkce 43.91.19-Ostatní pokrývačské práec.

7 Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutcčnčno. 

Vystavil: 

ovinnosti dle paragrafu 92 e) zakona cislo 235/2004 bh., o dani Z pridanc 

Smluvní strany výslovně Sjednávaji, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni tčehto smluv a registru smluv, zajistí odbčratel, tj. Městská část Praha 7. Akceptuji tuto nabídku včetně temıínu realizace a ceny zakázky. 
Předání a převzetí díla: 

Dodavatel oznámí ohjednateli nejpozdčjí 3 pracovni dny předem. kdy bude řádně provedení: dílo dokončeno a připraveno k předání. Sıııluvni strany se nu základě tohoto oznámení dohodnou na termínu přcdàvaeiho řízení. Podmínkotı předání a převzetí dílaje ùspčšnć provedeni veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztulıujieíıni se k díltı a platnými normami a objednateleın, které provede Dodavatel na Svć náklady. Všechny doklady, jimiž jc Dodavatel povinen dokladovat řádné provedeni dila, předloží Dodavatel objednaleli nejpozdčji ke dni zahájení přejiınky. 
' Dodavatel je povinen připravit a u přcjímacího řízení předložit: 

' atcsty a zápisy či osvědčení použitých ınutcriálů. 
' záruční listy 8 návody k obsluze, 

předpisů a ČSN, 
zápisy O vyzkoušení Smontovanćho zařízení, o provedených revizielı, protokoly o provedených provozních Zkouškáelı apod. v ro/salıu dle prováděcích 

doklady o likvidaci odpadu vzniklćlıo stavebními/jiııýıni pracemi v souladu se Zákonem Č. 185/2001 Sb. ve /.nění po'/.dčjšielı předpisů, O odpadech, - stavební deník (pokud byly přcdıııčtem díla stavební prace) 
' O předání 8 převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obe snıluvní strany. 
Záruky: 
Dodavatel poskytuje objednalcli zámku na celé dílo po dobu 36 ti mčsicú (pokud jsou předmčtem díla stavební pržˇıee) a 24 nıčsicù (pokud jde o plnční jínćlıo druhu) od předání a převzetí celého díla bez vad u ncdodčlkü. Dodavatel se zavuzujc. že dílo bude mit po tuto dobu vlastnosti stanovené vc všech technických nomıtlch (CSN a EN). které se vztahují k materiálům, zařízením a praeíın souvisejících se Zhotovením díla, dále stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo Zhotoveno. Zántční doba díla Začíná bčžct od řádného předání a převzetí celeho dila bez vad a nedodčlků. Vady Zjištčnć po předání a převzetí dila je objcdnatel oprávněn uplatnit u Dodavatelc písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Smluvní pokuta: 
Dodavatel je povinen v případč prodlení S plněním termínu dokončení dila dle této objednávky zaplatit smluvní pokutu vc výši 1% za každý i započatý den prodlení a to až do dne podpisu protokolu 0 předání a převzetí 

Datum: .Fl.'~ı.2oZo 

Razítko a podpis dodavatele:
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