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STATUTÁRNÍ MĚSTO DÉčíN 
MAGISTRAT MESTA DÉčíN 
Odbor místního hospodářství 
Správa bytového fondu 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 
Datová schránka: x9hbpfn 

OBJEDNÁVKA DODAVATEL 
Qbjedľlávka ČJ 2271/2021/37 Radek 

„_ . 
_ , . Folknáře č. p. 103, Děčín XXVlll-Folknáře, Vyrızuje. Lehká Klara 40502 Dv v, 2 Teıefønz 412593171 50'“ 

E-mail: klara.lehka@mmdecin.cZ 
ıčoz 86718002 Děčín 13-09-2021 Dıč: CZ7905302394 

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává: 

výměna Střešní krytiny (havarijní stav) na ploché části střechy a přidání střešního výlezu pro 
lepší přístup na střechu na objektu Myslbekova 1389, Děčín l, dle cenové nabídky č.j. MDC/96725/2021.Ve fakturaci bude použito systémové číslo veřejné Zakázky P21V0O0OO945. 
1. Zhotovitel se zavazuje Zajistit při plnění díla a vsouvislosti sním vcelěm svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vplatném znění a zákon č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, vplatném znění) a Z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, v platném znění. 
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve kpředcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené vpříslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se vrámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečně či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění 
díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sbéren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli vprůběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovítele příslušné dokumenty vztahující se klikvidaci, respektive dalšímu využití odpadu` Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů Zaslat. Poznámka: 

Lhůta dodání: 13.09.2021 - 31.03.2022 Určeno pro: 
Místo dodání: Max. cena bez DPH: 126 760,00 Kč 

Objeclnatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti. 
Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených vobjednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky Zboží, u provedených prací bude práce předána předávaclm protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 °/ø Z ceny dodávky bez DPH za každý 
i započatý den Z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. 
Objednatel je plátce DPH. 
K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky. 
Děkujeme Vám. 

razítko a podpis dodavatele 

Držitel ceriifikátu ČSN EN lSO 9001:2015 - Quality Management System Cenification 

ıčo: 00261238 Tel.: 412 593111 
Dıčz CZ00261238 
Česká spořitelna, a.s. E-mail: posta@mmdecin.cZ 
č. ú. 4169292/0800 Internet: v\ıvvw.mmdecín.cz 
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Cenová nabídka 
Výměna Střešní krytiny Myslbekova 
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Pokrývačské a klempířské práce: 
Materiál : 

- Iko armoubase plus l20m2 ........... ..7 800,-Kč 
-Střešní krytina Katepal jezzy l10m2 
včetně prořezu 10% ..................... ..3l 8l0,-Kč 

-Střešní odvětrávač ........... ..3 520,-Kč 
-zakládací pás Katepal 30bm. . _ . ._ . 760,-Kč 
-hřebenový pás Katepal l5bm ............ ..2 380,-Kč 
-Střešní výlez na střechu ................... ..3 120,-Kč 
-tmel bitumen Stření 8 040,-Kč 
-materiál pro opravu plechování ........... ..l 200,-Kč 
-Spojovací materiál pro krytinu ............ ..l 720,-Kč 
-Spojovací materiál k hromosvodu ........ ..l 780,-Kč 
-likvidace materiálu Skládka ............. ..7 800.-Kč 
-přistavení a pronájem kontejneru ...... ..l 500,-Kč 
. . . . . . . n n . . n - n . . . n n . . . n ø n . . . . . . . ‹ . . - ø n . . . n n . . ~ . n . . n ø . . . . n n . . . . z 

Cena bez DPH materiál 67 430,-Kč 

Cena celkem bez DPH 126 760,-Kč 

Práce: 
-montáž podkladu 7 200,-Kč 

-montáž krytiny 
-vyřezaní a montáž 
-navaření hřebene 
-montáž Zakl.páSu 
-výroba plechování Z 500,-Kč 
-vyřezáni a montáž výlez 1 500,-Kč 
-demontáž krytiny 9 450,-Kč 
- přesun staveb. hmot 8 400,-Kč 

22 500,-Kč 
l 680,-Kč 
2 lO0,-Kč 
3 000,-Kč 

-doprava 1000,-Kč 
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