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Ohjøánávhn č.z 021/38 Vysłavefla đn=“== 31.08.2021 
Dodavatel 

j j ___"___› _ _ _ 

Odběratel 
Název Lenia SaZ, spol. S r.o. 

Ň _ 

Adresa U hostivařského nádraží 556/12 
10200 PRAHA 
24714224 

DIČ CZ24714224 
Spisová značka C 168212 Městský Soud v Praze 

IČO 

Název 
wm- 

Adresa 

IČ 
DIČ 

v zastoupení: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
l-lrazeno Z účtu: "z 

Městskáwěást Praha 7 
U průhonu 1338/38 
17000 PRAHA 
00063754 
CZ00063754 

7U s.r.o. 
Ortenovo náměstí 947/ l2a, 17000 PRAHA 
26418274 
CZ26418274

1 

vypracování projektové dokumentace na rozdělenéelekuickýchpřípojek dle cenovéhiabídky 
Místo plnění Druh Text Termín Kč 

1 Løıøhxznıflı<á8O4/14 30.09.2021 
Í 

53 000,00 
Celkove naklady (bez DPH): 53 000,00 
Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., O daní Z přidané 
hodnoty, v platném znění, kód klasifikace 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. 

Vystavil: 
Email 

7U I. I“. O. 
Komunardü 46 
170 00 Praha 7

Í IČ: 284 18 274. DIČ. CZ28418274 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 0 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: 
- Dodavatel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádné provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na termínu předávacího řízení. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedeni veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztahujícíuıi se k dílu a platnými norınaıni a objednatelem, které provede Dodavatel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je Dodavatel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Dodavatel objednatelí nejpozději ke dni zahájení přejlrnky. 
- Dodavatel je povinen připravit a u přejímacílio řízení předložit: 

' atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
' Záruční listy a návody k obsluze, 

předpisů a ČSN, 
zápisy o vyzkoušení Smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle prováděcích 

~ 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 dl la stavební práce) 
' O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. 
Zaruky: 
Dodavatel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 36 ti měsíců (pokud jsou předınětenı díla stavební práce) a 24 měsíců (pokud jde o phíění 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 zhotovenlm 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 nedodčlků. Vady zjištěné po předání a převzetí dílaje objednatel oprávněn uplatnit u Dodavatele písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Smluvní pokuta: 
Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle této objednávky Zaplatit smluvní pokutu \'e výši 1% za každý í započatý den prodlení a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí 

Datum: all. Qn 2011 
Razítko a podpis dodavatele:
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Upozornění pro dodavatele: 
Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené Smlouvy. 
Pozor!!! 
Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tim, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlaste 
za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena Zakázky bude vyšší, musí O této skutečnosti informovat objednatele a ten 
musí písemně Odsouhlasit cenu zvýšenou. 

.')_-



Akce: Vyprojektování přípojek - Letohradská 14 Firma: 
Datum: 15.08.2021 *'L "“ 
VYP'==C°ˇ2'= 

Položka Množství Měmá jednotka Jednotková cena Celkem Prıprava projektu (zaměření Stávajı'Éího stavu, příprava vy'kresove dokumentace)-včetně rozďëlenfìřípojek elëktra 1 kompl. 5 1(Í) 00 K 5 100 00 ˇ 
z 

, Kc Projektová dokumentace DPS (rozšíření DSP na projekt pro realizaci stavby vč. výkazu výměrú) včetně rozdělení přípojek elektra 1 kompl. 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 
1 . 

inženýring DSP včetně rozdělení přípojek elektra 
CENA CELKEM (bez DPH) 

kompl. 22 900,00 KČ 22 900,00 KC 

POZNÁMKY: 
Projektová dokumentace na rozdělení přípojek uličního a dvorního objektu bytového domu Letohradská 
804/14, Praha 7 v rozsahu pro Stavební povolení vč. projednání povolení Stavby a rozšíření pro projekt 
pro výběr dodavatele 

Povinný rozsah projektu dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb: 
- Stavebně - architektonické řešení 
- Stavebně - konstrukční řešení (není předmětem dokumentace, v případě nutnosti na základě bude 
doceněno a doplněno) 
- Požárně bezpečnostní řešení (není předmětem dokumentace) 
- SIL NN -přípojky 
- SLA - metalické přípojky 

Autorský/technický dozor - dle skutečných nákladů .................... ._ 750,- Kč/hod + náklady na dopravu 
Ostatní v nabídce nespecifikované práce 750,- Kč/hod. 
K ceně bude pfipočteno DPH V platné 
Dokumentace bude pňpıavena jednostupňově tedy v rozsahu požadovaném vyhláškou 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
v platném znění pro uvedený stupeň projektu DSP resp. DPS. 

Tennín vyhotovení (předpokládaný): 
projekt DSP ....................................................... _. srpen 2021 
inženýring DSP ............... .... .. .........Srpen 2021 
projekt DSP + výkaz výměr .................................. ..Srpen 2021 

Součinnost objednatele: 
Předmětem cenové nabídky nejsou níže uvedené průzkumy a Studie. Cenová nabídka na jejich zhotovení 
je pouze orientační a bude upřesněna na základě rozsahu poptaných prací: 
I. IG průzkum, hydrogeologický průzkum nepředpokládáme nutnost IGP 
ll. Polohopis a výškopís, geodetické práce zahrnuto v CN (příprava projektu) 
III. Hluková studie ...................................................................................... ._ nepředpokládáme 
IV. Jiné blíže nespecifikované Studie, budou-li vyžadovány dotčenými orgány Státní správy.


