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v zastoupení: 7U s.r.o. 
se sídlem: Ortenovo náměstí 947/ l2a, 17000 PRAHA - 

IČO; 26418274 
DIČ: CZ26418274 
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Zdaniteíné 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 43.21.10-Elektroinstalační práce. 
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 uskuteěněno. 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběrateí, tj. Městská část Praha 7. Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky. 
Předání a převzetí díla: 
0 Dodavatel oznámí objednateíí nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádné provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní stııny se na základě tohoto oznámení dohodnou na tennínu předávacílıo řízení. Podmínkou předání I převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu ıt platnými nonnııni a objednatelenı. které provede Dodavatel na své náklady. Všechny deklıdy,jiı'niż je Dodavatel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Dodavatel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. 0 Dodıvatelje povinen připravit a u přejímecílıo řízení předložit: 

v ntesty e zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
0 záruční listy e návody k obsluze, 
0 zápisy o vyzkoulení smontovanćho zařízení. o provedených revizíeh. protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v romahu dle prováděcích prøúpısú n CSN, 
' doklady O likvidaci odpadu vzniklého stavebnímkjinýml praeeıní v souladu se zákonem č, l85/2001 Sb. ve znění pudějšíeh předpisů, o odpadech, 0 stavební deník (pokud byly předmětem díla stavební práce) 

' O předání a převzetí díla bude ıepstín protokol, který podepíěí obě smluvní strany. 
Zárukyı- 
Dodavatel poskytuje objedneteli záruku na celé dílo po dobu 36 ti měsíců (pokud jsou předmětem dííı stavební práce) ı 24 měsíců (pokud jde O plnění jiného druhu) od předání a převzetí celého díla bez vad I nedoděíků. Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastností stanovené ve vřeeh technických normách (ČSN a BN), které se vztahují k materiálům, zařízením e pracím souvisejících ae zhotoveníın díla, dále stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit ůěeíu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba dííı začíná běžet od řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedoděíkù. Vady zjiltěné po předání a převzetí dilaje objodnateí oprávněn uplatnit u Dotíavateíe písemnou formou, c-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu pojcjieh zjištění. Snıluvnl pokuta: 
Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle této objednávky zaplatit smluvní pokutu ve výší í% za každý í zapoěatý den prodlení a to až do thıepodpísıı protokolu o předání ı převzetí díla. 

Datum: ŽŠ./L-2024 
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Celkem Batery Pack 4xSc 4,8V 1500mAh - náhradní akumulátor pro nouzové osvětlení 

kompl. 
kompl. 
kompl. 

' 
ı NO - Tusarova 42, Praha 7 |ENIł\ 
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Položka Množství ěrn je no a e no Ova cena 
ks 990,00 Kč 115 830,00 Kč Leddiodové nouzové svítidlo - směrová šipka v cestě úniku Z objektu ks 1 440,00 Kč 60 480,00 Kč Funkční zkoušky po patrech 

1 650,00 Kč 14 350,00 Kč Drobný propojovací materiál při výměně aku packu 1 820,00 Kč 820,00 Kč Doprava osob a materiálů vč. parkovného 
6 000,00 Kč 5 000,00 Kč CENA CELKEM (bez DPH) 
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POzNÁMKYz 
cenyjsou uvedeny bez DPH


