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OBJEDNÁVKA DODAVATEL 
objednávka č.: 2870/2021/37 PRQSTAVBQ DC Spoj 5 r_0_ 
Vyřizuje: Lehká Klára Ruzova c. p. 104, 40502 Decın 2 
Telefon: 412593171 „ 
E-mail: klara.lehka@mmdecin.cZ ICQI 08333289 
H Dıčz cz08333289 Decín: 19.10.2021 

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává: 
dle smlouvy o dílo č. 2020-0587/OMH a zaslaněho minitendru, výměna PVC v bytové jednotce č. 3, Dvořákova 1330/22, Děčín ll. Při fakturaci bude uvedeno systémové číslo veřejné Zakázky P20V0O000223. 
1.Zhotovitel se zavazuje Zajistit při plnění díla a vsouvislosti sním vcelém 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, vplatném znění. 2.Zhotovite| 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 nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Dí|a.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 sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli vprùbèhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 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: 19.10.2021 - 30.11.2021 Určeno pro: 
Místo dodání: Max. cena bez DPH: 71 979,60 Kč 
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Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti. 
Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečností práce a za dalších podmínek uvedených vobjednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny dodávky bez DPH za každý ízapočatý den Z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatít 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 certífikátu ČSN EN ISO 900132015 _- Quality Management System Certification 

ičoz 00281238 Tel.: 412 593111 
Dıcz CZ00281238 
Česká spořitelna, a.s. E-mail: posta@mmdecin.cZ 
C. |nÍef'netÍ WWW.mmd€CÍn.CZ 

otisk elektronického podpisu
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Cenová nabídka č. 1 76 

DODAVATEL 
PROSTAVBO DC spol. S r.O. Statutární město Děčín 
Ludvıkovice č.p. 50, 407 13 Mírové nám. 1175/5 
IČO 03333239 IČO: 00261238 
Dıç Cz0g333289 DIČ: CZ00261238 
GSM +420 607 680 396 

Datum vytvoření: 11.10.2021 

Vymena PVC v bytové jednotce č.3 v bytovém domě Dvořákova 22 

NÁZEV MNOŽSTVÍ MJ CENA ZA MJ . CENA CELKEM 
Odstranění Soklikü a lišt pryžových nebo plastových 60,000 m 5,00 300,00 
Vysátí podkladu povlakových podlah 58,800 m2 1,00 58,80 
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
Dov|akov\'/ch podlah neředěná 58,800 m2 15,00 882,00 
Lepení pásů Z PVC standardním lepidlem 58,800 m2 180,00 10 584,00 
dodávka - PVC (pro Obytné a středně namáhané 
prostory) třída zátěže min. 23/3 1, tl. nášlapné vrstvy 
min 0,25 (0,30) mm 58,800 m2 385, 00 22 638,00 

Montáž obvodových lišt lepením 60,000 m 45,00 2 700,00 
dodávka -lišta Soklová PVC Samolepící včetně 
doplňků (započítá/7 prořez 2%) 60,000 m 20, 40 1 224,00 
Přesuny a doprava 58,800 m2 1,00 58,80 
Demontáž lepených povlakovýoh podlah S podložkou 
ručně 20,000 m2 30,00 600,00 
Potěr anhydrito\/ý Samonivelační tl do 50 mm ze 
suchých směsí 54,890 m2 600 32 934,00 

CENA BEZ DPH 71 979/50 KČ 

DPH 15% 10 796,25 Kč 

CELKEM VČETNĚ DPH 32 775/35 Kč 

Razítko a podpis


