
Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: OBHaÚB/0957l2022

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodni firma : Trumbel s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Pod Školou 120

IČ: 00845451 73801 Frýdek—Místek

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

IČ : 10732357 DIČ: CZ10732357

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klímkovicka' 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. 3.

Číslo účtu : 1649335379/0800

 

Objednáváme u Vás :

Oprava VB ul. Hlavní třída 867/2819, pro UK. RCH 43. V případě, že bude dodavatel v prodlení s provedením díla ve stanovené lhůtě plnění dle této

objednávky, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

!

l Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plneni

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného ňnančniho úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednatel prohlašuje. že pňjatě plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přeneseně daňové

povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z pfidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový

doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 01.08.2022

Cena bez DPH : 523 950,00 Kč

 

2 2 "UB“ 2022 Lehká Petra Bc., vedouci odboru bytového hospodářství a

V Ostravě dne: údržby budov

(oprávněná osoba)

  

Dodavatel potvrzuje přijetí

i objednávky a souhlasí

Ě sjejím obsahem. _

Datum: Podpis:

  

  

Schváleno předběžnou řídící kontrolou č. OBHaÚB/0957/2022/P2.



r.

Oprava bytu č. 9, Hlavnítřída 867/28, Ostrava-Poruba

Nabídku předkládá: Trumbel, s.r.o.

Mš-ř/ZdaZ/

 

Po Název položky MJ Počet Cena za dodávku Cena za montáž Celkem

 

Jednotkovál celkem Jednotkovál celkem Kč

 

Byt č.9 - 1+2
 

Výměna stávající elektroinstalace v celém bytě dle

platných norem vč. úpravy (likvidace) původní

rozvodnice a osazení nového standardního

rozvaděče, zasekání přívodu pro byt pod omítku a

revizní zprávy (vypínače a zásuvky dvojité

pootočené standard ABB Tango nebo Swing),

Stropnice (2x E 27, LED neutrál 2 x 16 W, v KOU a

WC 3 x 27 E LED neutrál 12 W — předsíň, kuchyň

nad sporák), příprava pro pračku v KOU a digestoř

v KU, el.spotřebiče apod., v chodbě osadit 2x

přepínač č. 6, příprava osvětlení pod KL, výměna

bytového zvonku, kontrola funkčnosti domácího

kpl 0,00 0,00 55 000,00

 

Demontáž a likvidace spížní skříně, kuchyňské

linky a věstavěných skříní v předsíni

kpl 0,00 0,00 5 000,00

 

Dodávka a montáž kuchyňské linky, včetně dřezu a

beterie, spížní skříně, vestavěné skříně

kpl 0,00 0,00 50 000,00

 

Demontáž a likvidace plynového sporáku v kuchyni ks 0,00 0,00 2 300,00

 

Dodávka a montáž plynového sporáku v kuchyni kpl 0,00 0,00 8 200,00

 

Odstranění a likvidace stávajícího PVC v předsíni,

kuchyni a pokojích,

kpl 0,00 0,00 4 500,00

 

Oprava podkladu pod PVC v kuchyni, předsíni,

pokojích

kpl 0,00 0,00 22 300,00

 

Úprava větracích otvorů v KU, osazení bílých

větracích mřížek

kpl 0,00 0,00 2 000,00

 

Dodávka a montáž nového zátěžového PVC v

předsíni a pokojích včetně soklové gumy v barvě

PVC

kpl 0,00 0,00 36 300,00

 

10 Dodávka a montáž dlažby v kuchyni včetně soklu kpl 0,00 0,00 12 300,00

 

11

Výměna vnitřních dveří 5 kováním (nerez např. typ

TWIN LEKO GULF) vč. obložek - koupelna s

kličkou,1xWC 2x komora - bílé pln-é, bezprahově

ks 0,00 0,00 19 200,00

 

12

Výměna vnitřních dveří 5 kováním (nerez např. typ

TWIN LEKO GULF) vč. obložek, 1 x kuchyň, 3 x

pokoj- bílé, 1/2 prosklené (kůra), bezprahově

ks 0,00 0,00 15 750,00

 

13

Výměna dveří do bytu 5 kováním (bezpečnostní,

vložka FAB) - bílé, plné, protipožární, vč. prahu

(nátěr bezbarvým lakem), kukátka

ks 0,00 0,00 15 000,00

 

14

Rekonstrukce koupelny - likvidace vany, umývadla,

2 ks baterií, obkladů a dlažby, provedení

sprchového koutu (vanička, zástěna), úprava

rozvodů vody a odpadů, příprava pro napojení

pračky vč. osazeníventilů, umývadlo, 2x baterie

(standard JIKA), položení nových obkladů a dlažby

včetně úpravy podkladu

kpl 0,00 0,00 148 000,00

 

15

Likvidace obkladu v kuchyni, začištění omítek,

příprava vody a odpadů pro myčku, baterii

stojánkovou, příprava plynu pro napojení PS nebo

varné deskv

kpl ' 0,00 0,00 4 000,00

 

16 Demontáž a likvidace zárubní v celém bytě ks 0,00 0,00 7 800,00
 

17 Vyčištění a nátěr topných těles - bílá ks 0,00 0,00 6 000,00
 

18 Výměna WC a splachovače za WC kombi (standard  JIKA) vč. výměny zadní desky za WC kpl  0,00 0,00      5 800,00  
 

 



 

 

 

 

  

19 Zednické práce, orovedení nových omítek - kpl 0,00 0,00 98 000,00

vymalba bytu - blla

V „ „ , . , ,
20 yasten: a desmfekce balkonu a venkovnlch kpl 0,00 0’00 3 000,00

parapetu od holublho trusu

21 Seřízení všech oken v bytě ks 0,00 0,00 1 500,00

22 Kornple'inl uklld vcetne vvustenl oken, zesuvek, kpl 0,00 0,00 2 000,00

vypmacu, spar v koupelne, WC a kuchym apod.

Opravy bytu č. 9 CELKEM bez DPH 0,00 0,00 523 950,00         
 

Záruka na provedené práce:

  

Mm

 


