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Objednávka č.: 021/174 Vystfivene dne: z - 

Dodavatel Ođbëľflľel 
Název Lenia SaZ s.r.o. Název Městská část Praha 7 
Adresa U l-lostivařského nádraží 556/ l2 Adresa U průhonu 1338/38 

0 102 00 PRAHA 10 17000 PRAHA 
IČO 24714224 IČ 00063754 
DIČ CZ24714224 DIČ CZ00063754 

p pp ,jp 4 p 

222 22 2 2 2 2 22 

v z2áà±óúp‹5n22i2z 7U S.f.ø. 
2 2 2 2 2 

se sídlem: Ortenovo náměstí 947/l2a, 17000 PRAHA 
IČO; 26418274 
DIČ; CZ26418274 

oprava bytu dle cenové nabídky ' 

Místo plnění Druh Text Termín Kč 
l Čechova 236/l7 prostor l 3 l .05.202l 

l 
l46 900,00 

Celkové náklady (bez DPH): 146 900,00 
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 klasifikaee produkce -_ 
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 uskutečněno. 

VY*=*“ˇi'= 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této obj ednávky v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 7. 
Akceptuji tuto nabídku včetně terrrıínu realizace a ceny zakázky. 
Předání a převzetí díla: 
' Dodavatel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na 

základě tohoto oznámení dohodnou na termínu předávaeího řízení. Podmínkou předání a převzetí đílaje úspčšnć provedení veškerých zkoušek předepsaných 
právními předpisy vztalıujícími se k dílu a platnými normami a objednatelem, které provede Dodavatel na své náklady. Všechny doklady, jimižje Dodavatel 
povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Dodavatel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejimky. 

~ Dodavatel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit: 
0 atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
' záruční listy a návody k obsluze, 
' zápisy 0 vyzkoušení sınontovanćlıo zařízení, o provedených rcvizích, protokoly 0 provedených provozních zkouškách apod. v rozsalıu dle prováděcích 

předpisů a ČSN, 
' doklady O likvidaci odpadu vzniklého stavebními/jinými pracemi v souladu se zákonem č. l85/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, O odpadech, 
~ stavební deník (pokud byly předmětem díla stavební práce) 

- O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podeplší obě smluvní strany. 
Záruky: 
Dodavatel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 36 ti měsíců (pokud jsou předmětem díla Stavební práce) a 24 měsíců (pokud jde O plnění jiného 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 zhotoveno. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Vady zjištěné po předání a převzetí díla je 
objednatel oprávněn uplatnit u Dodavatele písemnou forrnou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Smluvní pokuta: 
Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním tennínu dokončení díla dle této objednávky zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení a 
to až do dne podpisu protokolu O předá* ' 'ˇ " 

Dnrnxnz 241.2. 2o24 
. S ľ.O. Razítko a podpis dodavatele: 
556/12 

'14224 

.|.



ova 17- byt č. 1 rı 
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„_ 
Datum: 21.02.2021 Firma: 

SIL ıUıl.ır.ı.
' Vvı›fa€0vaI=' 

ví Měrná Jednotka Jednotková cena Celkem 

Oprava omítek sádrovou stěrkou vč. zbroušení 55
` 

270,00 Kč
, 

14 850,00 Kč 
Penetrace stěn a stropů 280 28,00 Kč

` 

Položka 
4 

Množst ' 

Ošrábání případně otlučení poškozených omítek 
_ 

81 m2 120,00 Kč 9 720,00 Kč 
m2 
m2 7 840,00 KČ 

Malba stěn a stropů (3x Z důvodu současných barevných ploch) 280 m2 76,00 Kč 21 280,00 Kč
à Lokální opravy parketových podlah (zbroušení, tmelení, lakování) m2 850,00 KČ 3 400,00 Kč 
l-I Oprava okenního parapetu vč. nátěru (zbroušení, kytování a zbroušení, nátěr) kompl. 4 390,00 Kč 4 390,00 KČ 
I-I Oprava čalounění vchodových dveří Z koženkového potahu 1 m2 kompl 9 095,00 KČ 9 095,00 Kč 
D-I Oprava splachovacího systému (podomítkové nádržky) - GEBERIT kompl. 2 260 00 Kč 2 260 00 KČ 
O-4 

Dodávka nové sprchové hlavice vč. montáže ks 1 385,00 Kč 1 385,00 Kč 
I-I Nové silikonování v koupelně a na WC vč. odstranění původního poškozeného silikonu kompl. 1 030,00 Kč 1 030,00 Kč 
D-4 

Nátěr radiátoru v kuchyni vč. teplovodního potrubí 1,2 m kompl. 1 240,00 Kč 1 240,00 Kč 
Dodávka nové spodní skříňky kuchyňské linky pod dřez 120cm I-I ks 7 245,00 Kč 7 245,00 Kč 

l-I 
Montáž nové Spodní skříňky kuchyňské linky pod dřez ks 2 990,00 Kč 2 990,00 Kč 

Un) Dodávka nově pracovní desky kuchyňské linky m 1 260,00 Kč 3 780,00 Kč 
l-I 

Montáž pracovní desky vč. montáže baterie, dřezu a elektrického sporáku kompl. 3 970,00 Kč 3 970,00 Kč 
và 

Dodávka nové kuchyňské lišty k pracovní desce vč. komponentů (koncovky a kout) m 450,00 KČ 1 800,00 KČ 
D-I Montáž kuchyňské lišty (cca 4m) kompl. 525,00 Kč 525,00 KČ 
I-I Ekologická likvidace staré chladničky (skládkovné) ks 945,00 KČ 945,00 Kč 
I-I 

Manipulace S chladničkou na nákladní automobil vč. složení na Skládce kompl 335 00 Kč 335 O0 Kč 
D-I 

Úprava atypického dveřního křídla na WC a koupelnu - dodání zamykacího mechanismu kompl 7 660,00 KČ 7 660,00 Kč 
I-I 

Úprava atypického dveřního křídla do kuchyně - podříznutí a seřízení kompl 8 650,00 Kč
_ 

8 650,00 Kč 
00 Dodávka a montáž dveřních úchytů pro lepší manipulaci S dveřmi (oboustranně) ks 850,00 Kč 6 800,00 KČ 
I-I 

Přípravné práce - zakrývání, oblepování kompl 4 100,00 KČ 4 100,00 KČ 
I-\ 

Stavební úklid bytu v průběhu prací vč. úklidu společných prostor v domě kompl 4 650,00 Kč
A 

4 650,00 Kč 
I-I Finální úklid bytové jednotky kompl 3 150,00 KČ 3 150,00 KČ 

Doprava osob vč. parkovného 620 
_ 

km 13,00 Kč
4 

8 060,00 Kč 
Doprava materiálů a odvoz staveništního odpadu na skládku 230 

A 

km 25,00 Kč 

POZNÁMKY: 
cenyjsou uvedeny bez DPH 

I, _ 

jednotlivé technické řešení či stavební úpravy po domluvě lze upravit, nahradit či vynechat / 
' 

` 
' ,`_ 

Celkem za tuto část stavebních prací


