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Město Cheb

Náměstí Krále jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb
Tel. ústředna 354 440 Ill, fax 354 440 550
IČO: 00253979 DIČ: CZ00253979
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U l U Studio s.r.o.
U Průhonu 44
17000 Praha 7
IČO: 09147373 DIČ:

Cheb l, dne: 08.06.2022
OBJEDNÁVKA číslo: 202200977 (Toto číslo uvádějte na faktuře!)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Cheb
Číslo: 528331/0100 Vystavil: Tel.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:
Skatepark Cheb - autorský dozor

Množství MJ Druh zboží Částka Celkem KČ
1,000 Skatepark Cheb - autorský dozor (bude realizován na výzvu 110 836,00 110 836,00

objednatelc)
Celkem Kč (včetně DPH) 110 836,00

Datum dodání: 31.12.2022

Přílohou faktury bude objednávka, podepsaná cenová nabídka a předávací protokol.
Faktura bude mít splatn9St 14 dní od data doručení na MěÚ.

Číslo účtu dodavatele uvedené na daňovém dokladu musí korespondovat se zveřejněným číslem účtu (registrovaným) na poňálu Generálního
finančního ředitelství na adrese www.daneelektronicky.cz.

Razítko a podpis

Nečekalová Marcela Ing.
vedoucí odboru investičního

Seznámen:
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

odbor investlční
ÁÉ¥dio '·'·o· psč 350 20 @

,':j::::ov

373, DIČ: CZ09147373
Objednávka nabý'í'á účinnosti ne/dř/ve dnem uveře/něnl prostřednictvím registru smluv dle Zákona č. 340n015sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uyeřejňovánltěchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zyeře/něnl
léto smlouvy y předmětném registru y souladu s uvedeným zákonem



U l U ShAlo s,r.o,
U/ U STUDIO Etánová 1638/12

Naha 3, 130 00

IČO: 09147373
DIČ: CZ09147373

CENÍ K SLUŽEB U/U STUDIO

Akce: Autorský dozor - Skatepark v Chebu

Žadatel: Město Cheb
náměstí Krále jIřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb

Lokaňta: SPortovně rekreační areál "Krajinka"
Ulke Koždužská, pamla 457/1 v kú. Cheb

Datum: 10.05.2022

PopIs Cena výkonu očeúvaný poČet hod l cest Celkem
l Cesta Praha - Cheb a zpět 2 500 Ké 12 30 odd kč
2 ni den na stavbe 700 Kč/hod 24 16 800 kč
3 Komunikace s dodavateĹem, řeŠeni stavby s d%avatel1 700 KČ/hM 64 44 8oä kč

* jC

M

* očekávaný počet cest (dáka celkové výstavby od začátku mvby 4 měsícÔ, KD 3m¥bě)
= 4 x 3 = 12 cest

"" očekávaný počet hod (dáka celkové výstavby od ačáůaj stavby 4 mědců, KD 3miěs(čně po dobu dm hod na stavbě + Qemvné)
w4X3X2m24hOd

""* očekávaný počet hod (spdupráoe během výštavby4 městce po dobu 4hod tÝdně)
x4x4x4-64hcxj

Autofský dozor bude kkturuván měsíčně a to vždy po předbženf výkaaí hodin za konkétd +°c a schváleM výkazu ldkntem.
výkaz bude obsahovat datum, pods ~ém[čjnncm a počet odptacwaných hodin.

sazba DPH btde fäkturMna dle pjabnýrh před8m, cjeny jsou uvedaiy bez DPH
Vypracoval:

ŠKia pů psa "T VG-7-L ,

Lcn 7lol& l' ĺje ^' ha j é,uAe jVÉ, vy,?l/A Íl, , l "tel c"

; t i
si i

l i

i; i
L

' t
ii .

lli
ii ii l i

l l

ii i


