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Objednávka č.: 021/7 Vystavenaý dne: 01.02.2021 

Dodavatel Odběratel 
Název Lenia SaZ, spol. S r.o. Název Městská část Praha 7 
Adresa U hostivařského nádraží 556/12 Adresa U prühonu 1338/38 

10200 PRAHA 17000 PRAHA 
IČO 24714224 IČ 00063754 
DIČ CZ24714224 DIČ cZ00Oó3 754 
Spisová značka C 168212 Městský soud v Praze 

v zastoupení: 7U s.r.o. 
se sídlem: Orteuovo náměstí 947/ 12a, 17000 PRAHA 
IČO; 26418274 
DIČ: CZ26418274 
Hrazeno Z účtu: 

ivypracoíáiiíilprojektové dokumentace na rozdělení stávajících přípojek inženýrských sítí, včetně výměny páteřních sítí domu, které 
jsou na hraně své životnosti dle cenové nabídky 

Místo plnění Druh Text Termín Kč 
1 Leiøhrfldská 804/I4 28.05.2021 155 500,00 

Celkové náklady (bez DPH): 155 500,00 

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -. 
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto Zákona je v případě daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 1" I. fa 
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Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 7. 
Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny Zakázky. 
Předání a převzetí díla: 
0 Dodavatel oznámí objednateli nejpozdčj i 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Siuluvní straııy se na 

základě tohoto oznámení dohodnou na temıínu předávacího řízení. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými noımami a objednatelem, které provede Dodavatel na své náklady. Všechny doklady,jimiż je Dodavatel 
povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Dodavatel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

0 Dodavatcljc povinen připravit a u přcjímacího řízení přcdložit: 
- atcsty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
0 záruční listy a návody k obsluze, 
~ zápisy O vyzkoušení sııioııtovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozııich zkouškách apod. v rozsahu dle prováděcích 

předpisů a ČSN, 
' doklady o likvidací odpadu vzniklého stavebními/jinými pracemi v souladu se Zákonem Č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, O odpadech, 
' stavební deník (pokud byly předmětem díla stavební práce) 

' O předání a převzetí díla bude scpsán protokol, který podepíší obč smluvní strany. 
Záruky: 
Dodavatel poskytuje objednateli zámku na celé dílo po dobu 36ti měsíců (pokud jsou předmětem díla stavební práce) a 24 měsíců (pokud jde O plnění jineho druhu) 
od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN 
a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla, dále stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, 
ke kterému bylo zhotovcno. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání a převzetí celého díla bez vad a ncdodělků. Vady zjištěné po předání a převzetí dílajc 
objednatcl oprávněn uplatnit u Dodavatele písemnou fomıou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Smluvní pokuta: 
Dodavatel je povinen v případě prodlení S plněním t smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení a 
to až do drie podpisu protokolu O předání a převzetí díla. 

Datum: 42,20?/1 
Razítko a podpis dodavatele:



Firma: 
ská 14 

Položka Množství Měrná jednotka Jednotková cena 
ıprava proje u zam renı st vajıcı o stavu, příprava vykresoveìëkumentacefičetnë rozdeenı_pr'ıpojek elektra, vodľkanalizace a plynu 

W 
_komp|. F-I 

Celkem 
19 800.00 Kč 

Projektová dokumentace DSP stavební povolení včetně roıdělenı prıpojek elektra, vody,kana!ız§5e_a plynu _ 
I-I __ _ 

kompl. 58 800,00 Kč 58 800,00 Kč 
Projektová dokumentace DPS (rozšíření DSP na projekt pro realızacı stavby vč_\g/kazu vyměru) včetně rozdělen: přípojek elektra, vOdy,kanaIııace a plynu _ _ 

9-I 

'W 
aønıpı. 54 000,00 Kč 

' 
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Inženyring DSP včetně rozděleni přípojek elektra, vody,kana|ízaÍ:Ěa plynu _ __ _ 

7' 
ı-I _ __ı‹nmpı. 22 900,00 Kč 

'Í 
22 900,00 Kč 
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PozNAMKv= 
Projektová dokumentace na rozdělení přípojek uličníha a dvomího objektu bytového domu Letohradská 
804/14, Praha 7 v rozsahu pro Stavební povolení vč. projednání povolení stavby a rozšíření pro projekt 
pro výběr dodavatele 

Pcıv-'rmý rozsah projektu dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentací rtaveb: 
- S ľuvebnč - urchítełrtnnírké řefenl' 
- Sľđvebflč 7 ROIISINŘČHI' Iřšeflí fheflřpředmělem dokumenľfle, ııpřı'pı:ı|:í'č .nuľrıogti na základě bude 
docenłrıo a dopíněnoj 
- Pnždrně bezpečnostní řešerıı' (není předmětem dokumentace) 
-ZT Instalace fvodovođ, kanaíízocej -přípojky 
“2Třns1aJøce fplynavod) 7 přípojky 
- SIL NN - přípojky 
- SLA - metoíícíce přípojky 

Autorský/technický dozor - dle skutečných nákladů .................... .. 750,- Kč/hod 4 náklady no dopravu 
Ostatní v nabídce nespecrfíkovoné práce 750,- Kč/hod. 
K oené bude pfipoćteno DPH V ,oíarne 
Dakumerıraoe bude prřpravena ,eđnosťupňove rody v mzsanu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
v píamem zneni pro uvedený stupen projektu DSP resp, DPS. 

Temıln vyhotovení (předpokládaný): 
projekt březen 2021 
inženýring DSP .... ..... .......břeıen 2021- květen 2021 
projekt DSP + výkaz vyměr ........l:ıřezen 2021 

Soućinnost objednatele: 
Předmětem cenové nabídky nejsou níže uvedené průzkumy a studie. Cenová nabídka na jejich zhotovení 
je pouze orientační a bude upřesněna na základě rozsahu poptanych prací: 
I. IG průzkum, hydrogeologícky průzkum nepředpokládame nutnost IGP 
II. Polohopis a výškopís, geodetické práce zahmuto v CN (příprava projektu) 
Ill. Hluková studie nepředpokládáme 
IV. line blíže nespecifikované studie, budou-Ii vyžadovány dotčenými orgány státní správy.


