
Městská část Praha 7
Úřad městské části

U Průhonů 1338/38 
17000 Praha 7

IČO odběratele: 000 63 754

Kompetent: 
Vyřizující referent:

Objednávka číslo: 0-0042/01VZ/2020
Datum vystavení: Hkzáří 2020

Dodavatel:
Libor Plicka
Jungmannova 337
27706 Luíec nad Vltavou
IČO: 74409174
DIČ:........................................................... ..........
Fakturujte na výše uvedenou adresu,

Lhůta dodáni:

Splatnost faktury: 21 dni po obdržení faktury

Na fakturách - daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý - nespolehlivý plátce. 
Kopii objednávky je nutné přiložit kfaktuře - daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena 
zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás:

STAVEBNÍ PRÁCE částka

Předmětem plnění je rekonstrukce umýváren - stavební práce JI. část, v 2, NP činžovního domu v MŠ Nad 
Štolou 1277/6, která obsahuje zednické práce, dodávku obkladu a dlažby vč. vyspárování, nátěry 
elektroinstalační práce a truhlářské práce na základě Přílohy č. 2 - zpracovaně CN ze dne 7. 9. 2020.

Záruka za kompletní provedená dílo činní 24 měsíců a začíná běžet od zápisu o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami.
Fakturace bude vystavena po ukončení předání a převzetí díla.
Splatnost faktur 21 dní,

Cenazapráci.................. .......................... 71 500,00Kč
Cena za materiál vč. dopravy ....... ............ 87 258,00 Kč
Celkové náklady bez DPH ve výši...... .......... 158 758.00 KČ
DPH 21%....... . ...........................'........ ............. 33 339,18KČ
Celkové náklady vč, DPH....... ....................... 192 097,18 Kč

Dohodnutá cena vč.DPH 192 098,00

ODPA POÍ, ORJ ORtí ČíaHa

003111 6121 192 098,00
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Ra/itU a p Jpis ob cdnatek

v zastoupení

Smlouva na základe léto objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem Jejího podpisu oběma smluvními stranami, b 
písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinností některých smluv .uveřejňování těchto smluvjnegístwsmluv.Pro akceptaci objednávky zašle osoba 
oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e mailovou do 10 dnů ode dne doručení
objednávky,nejdéle do zahájení plněni.Smluvní strany výslovně sjednávají že uveře.nění teto smlouvy (dohody,dodatku) v registru 
smluv dle zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv .uveřejňovaní těchto smluv a registru smluv 
zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění 
v registru smluv informovat.
Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněné zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.
Doba zahájeni stavebních prací ihned po potvrzeni této objednávky dodavatelem

Době dokončení ítevybnííh PH*#

Místo makzaca stavebních prací je objekt čp. 1277/8 na adrese MŠ Nad Štolou Praha 7. Po dobu provádění prací je dodavatel povinen 
vést stavební deník, jehož onginél poté předá dodavatel odběrateli. Dodavatel v průběhu prací umožni pověřené osobě odběratele 
kontrolu prováděni práci (dtía). Po řádném splněni díla na základě tito objednávky bude oběma smluvnimi stranami podepsán předávací 
protokol. Po řádném odevzdáni díle odběrateli a podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami je oodavatei oprávněn vystavit 
fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po doručeni faktury odběratel-. Faktura musí mít náležitostí stanovené zákonem č 235/2004 Sb. O 
dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákona i 8SZ20I2 Sb.J. Nedílnou součásti faktury bude kopie léto 
objednávky a kopie podepsaného předávacího protokolu

Smluvn I pokuta pro případ prodleni se započetím stavebních prací proti terminu uvedenému v této objednávce činí 0.05% denně z 
celková ceny stavebních prací za každý i započatý den prodleni

Smluvní pokuta pro případ prodleni s předáním hotového díla odběrateli (mi 0.05% denně z celkové ceny stavebních práci za každý i 
započaty den prodleni.
Práva a povinností stran neupravené touto objednávkou se řídi ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném zněni, 
zejména § 2586 a nést (smtouva o dtto).

V případě potřeby vyjasněni či doplněni některých výše uvedených informaci nás neváhejte kontaktovat na e-mailově adrese-

Datum: Razítko: Podpis vč.podpísu hůlkovým písmem:


