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Odběratel
Dodavatel
Bendlova 154/19
SZ Trade s.r.o.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30
IČO : 00020711
DIČ : CZ00020711
196 00 Praha
CZECH REPUBLIC
IČO dodavatele : 01967151
DIČ dodavatele : CZ01967151
160 00 Praha
Rej.veř.výzkum.inst. dle zřiz.list. č. j. 7081/M/06, op.12/06
Kód akce
R
12.10.2021
S daní
Datum vytvoření
Způsob dopravy
Ceny jsou uváděny
Požadované datum dodání
do 15.12.2021
Způsob úhrady
Bankovní převod
Požadovaný čas dodání
Vytvořil
Vohadlo Jiří
Oprava/výměna zábradlí na ochozu budovy C podle projektové dokumentace
Předmět
Kód zboží
Poř.
Název zboží
Datum dodání
Množství
MJ
Cena za MJ
Cena celkem
ZZZ
1,00
Demontáž zábradlí na ochozu
60 500,00
60 500,00
ZZZ
1,00
Demontáž zabradlí u schodišť
41 321,50
41 321,50
ks
1,00
Výrobní dokumentace
10 285,00
10 285,00
ZZZ
1,00
Výroba, materiál a montáž zábradlí do výšky
1100mm  vč. otvíravých polí
1 260 535,65
1 260 535,65
sada
1,00
Dodávka a montáž 268 kotev HILTI
131 804,01
131 804,01
ZZZ
1,00
Tahová zkouška kotvení HILTI
4 598,00
4 598,00
sada
1,00
Lešení, provizorní zábradlí
205 641,92
205 641,92
ZZZ
1,00
Odvoz a likvidace odpadů po odečtu
železného šrotu
50 820,00
50 820,00
ZZZ
1,00
Doprava materiálu a zaměstnanců
71 751,79
71 751,79
ZZZ
1,00
Vedlejší náklady
109 742,16
109 742,16
Celkem s DPH
CZK
CZK
1 609 090,93
337 909,10
CZK
1 947 000,03
Cena celkem bez DPH
Celkem DPH
Technické údaje pro výrobní dokumentaci:
Výrobní dokumentace bude respektovat návrh typového pole uvedený poskytnuté dokumentaci, kde je pole zábradlí tvořeno dvěma sloupky s
povrchovou úpravou Comaxit RAL 5015 a prutovou výplní s povrchovou úpravou Comaxit RAL 9002, madlo bude v provedení broušený nerez.
Zhotovitel předloží objednateli výrobní dokumentaci ke schválení před zahájením výroby nového zábradlí.
Podmínky pro realizaci zakázky:
1. Organizace realizace výměny zábradlí (dále dílo) bude probíhat tak, aby byl umožněn průchod ke kancelářím spol. AOPK a do budovy D.
Plán organizace realizace díla bude písemně dohodnut nejpozději při předání staveniště, resp. minimálně týden před zahájením demontáže
starého zábradlí.
2. Zhotovitel zabezpečí/ohradí demontovanou část zábradlí proti přístupu cizích osob.
3. Zhotovitel bude provádět hlučné práce pokud možno v době mimo běžnou pracovní dobu, která je pro potřeby této zakázky stanovena na
dobu PO a Pá od 7:00 do 16:00 hodin. Objednatel umožní zhotoviteli provádění prací i v době pracovního volna.
4. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi.
5. Zhotovitel bude dbát na to, aby při provádění díla nedošlo k poškození modelů umístěných pod ochozem.
6. Pro demontáž a montáž zábradlí nebude možné postavit lešení po celém obvodu ochozu. 
7. O předání dokončeného díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán předávací protokol.
Odpovědní zástupci objednatele jsou: pan Jiří Vohadlo a pan František Dobiáš.
Platební podmínky:
Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na nákup materiálu maximálně do výše 700 000,- Kč bez DPH, a to na základě zálohové faktury
vystavené objednatelem. Jiné zálohy nebo splátky objednatel neposkytne.
Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena až po předání celého díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla.
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 103.23
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Tato objednávka vstupuje v účinnost jejím zveřejněním v Centrálním registru smluv.
Zveřejnění objednávky zajistí dodavatel neprodleně po jejím podpisu.
   
                                                                           Ing. Tomáš Urban
                                                                                                                    ředitel
Vyřizuje
Vohadlo Jiří, jiri.vohadlo@vuv.cz
Na faktuře uvádějte vždy naše číslo objednávky.
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 103.23
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