
Objednávka č. o - 0044 mjt 2021 středočeský kraj

Odběratel:
Středočeský kraj
Zborovská ll, 150 21 Praha 5
č
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:
Petr vojč

263 01 Dobříš l
IČ:01640585

DIČ: CZ7209150014

Datum: 19.07.2021

Objednáváme u Vás:
Předmět objednávlg' Množství Jednotka Cena s DPH
Oprava vrat a branky v areálu garáží a opraváreň v Milovicích - 81 009,50 Kč
Božím Daru

Specifikace prací:
Oprava vrat a branky areálu garáží a opraváreň v Milovicích - Boží Daru:
Jedná se o provedení následujících oprav:

l. branka, plech navařený na jeklový rám, rozměr l 16 x 190 cm;

a) vyměnit kování a zámkovou vložku za bezpečnostní s odolností proti
povětrnostním podmínkám, prohloubit západku ve sloupku, do nějž se branka
uzamyká, pro závoru zámku na alespoň dva západy;

b) branku oboustranně obrousit, odmastit, natřít základovým a svrchním
antikorozním nátěrem v šedé barvě - stejně ošetřit i upravovaná místa na sloupku,
do nějž se branka uzamyká (mimo obroušení);

2. vrata, dvoukřídlá, plech navařený na jeklový rám doplněný o pruhy kari sítě, rozměr
jednoho křídla 320 x 187 cm (bez kari sitě na spodním okraji vrat), vrata se kvůli váze
vyvracejí ze svého ukotvení v cihlových sloupcích;

a) zajistit demontáž a likvidaci vrat v havarijním stavu,

b) sundat vrata z pantů a povést opravu zděných omítnutých sloupků (rozměry
sloupků 45 x 60 x 230 cm a 45 x 50 x 230 cm), spočívající v:
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i. otlučení zbytků původní omítky, odstranění zbytků elektroinstalace
(výstražné majáky) z vrcholu sloupků,

ii. odstranění pantů stávajících vrat,

iii. vyplnäií mezer po vypadlých cihlách a jejich částech, doplnění zastřešení
sloupků,

iv. nahození nové venkovní omítky a její dvouvrstvý nátěr fasádní barvou
šedého nebo bílého odstínu;

C) do okamžiku zprovoznění nových vrat dle této zakázky zajistit v mezidobí
jednotlivých prací zabezpečení brány mobilním plotem o výšce min 1,8 m -
jednotlivé dílce plotu budou vzájemně sdrátovány nebo ekvivalentně spojeny,
a obdobně budou připojeny k dráteni/ocelový lankem/řetězem k opěrným
sloupkům stávajících vrat

d) instalace nových neprůhledových plechových vrat o min. rozměru původních
křídlových vrat včetně návrhu na jejich technické řešení v místě, které bude
provedeno až po schválení objednatelem,

i. síla materiálu výplně vrat min. l mm, materiál ocel s tovární protikorozní
úpravou žárovým zinkováním nebo ekvivalentní, nosná konstrukce
ocelová, žárově zinkovaná.

Celková cena dodávky vČetně DPH

Celková cena dodávky bez DPH

Místo dodání: areál Milovice - Boží Dar

66 950 Kč

81 009,50 Kč

Termín dodání: do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude
provedeno e-inailan, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být
ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel,
Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po
provedení výše uvedených prací s tím, Že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího
protokolu plnění dané objednávky.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky
včetně DPH za každý započatý den prodlení.
Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.
Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.
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Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedenéin dle
zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel
anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např.
začernění podpisů, míst trvalých pobytů, apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem,
jména jednatele, atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy
a svými interními předpisy.

Ing. Jaroslav Řikovský, mpa

vedoucí Odboru nwjetku
a hospodářské správy

Potvrzení objednávky dodavatelem:
výše uvedenou objednávku akceptl!jeme.

D"'"'"' 2 1 07 2021

Jméno, příjmenl', funkce, podpis
Razítko dodavatele
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