
 

Na faktuře uvádějte vždy čísio objednávky: OBHaÚB/107212022

 

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : Pavel Huňa

Prokešovo náměstí 1803/8 '

72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo :

lč: 00845451

D‘iC: czoos45451 (plátce DPH)

' K“: : 74622668 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovšcká 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 1649335379/0800

%Objednáváme u Vás : g

iOprava VB ui. Děmická 318!42!5, pro UK. V případě, že "bude dodavaiel v prodlení s provedením díla ve slanovené lhůtě plnění die této objednávky, je

„povinen zapiam objednateli smkuvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 2 započatý den prodlení.

ÍFaI—zturu nám zaéiete včetně přžíoh (anulaci fist}. Datum spíamoeti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den ad data doručení včetně (razítko

pgodalemy). '

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

Lhůta pinění : 26.08.2022

Cena vč, DPH: 410 167,00 Kč

Vyřizuje , tex. Iemail :_

  

 

'! 9 %]?— 2822 Lehká Petra Bc., vedoucí odboru odářství &

(oprávněná ()

Dodavatei potvrzuje přijetí

si::ýednávky a souhiasí

“*“ ebsdhem. E)" “Z (ň a

Podpis: *—  

 

Schváieno předběžnou řídící kontrolou č OBHaÚB!1072/2022/P1.

  



Oprava bytu č. 5, Dělnická 318/42, Ostrava-Poruba

Nabídku předkládá: Pavel Huňa
 

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

Jednotková) celkem Jednotková) celkem Kč
 

Byt č.5 - 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

Llf ' ' xr-rn

kpl 25 679,00 24 500,00 51 179,00

 

Dodávka a montáž kuchyňské linky, včetně dřezu a

baterie, spížní skříně, vestavěné skříně

kpl 39 500,00 19 800,00 59 300,00

 

Demontáž a likvidace plynového sporáku v kuchyni 0,00 1 800,00 1 800,00
 

Dodávka a montáž plynového sporáku v kuchyni kpl 7 900,00 1 500,00 9 400,00
 

Odstranění a likvidace stávajícího PVC v předsíni,

kuchyni a pokojích

kpl 0,00 14 890,00 14 890,00

 

Oprava podkladu pod PVCv kuchyni, předsíni,

pokojích

kpl 19 500,00 13 750,00 33 250,00

 

Úprava větracích otvorů v KU, osazení bílých

větracích mřížek

kpl 1 500,00 400,00 1 900,00

 

Dodávka a montáž nového zátěžového PVC v

předsíni a pokojích včetně soklové gumy v barvě

PVC

kpl 25 500,00 19 670,00 45 170,00

 

10 Dodávka a montáž dlažby v kuchyni včetně soklu kpl 9 750,00 7 800,00 17 560,00

 

11

Výměna vnitřních dveří 5 kováním (nerez např. typ

TWIN LEKO GULF) vč. obložek - koupelna s kličkou -

bílé plné, bezprahově

3 400,00 1 235,00 4 635,00

 

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 12 150,00 4 789,00 16 939,00

 

13

Výměna dveří do bytu 5 kováním (bezpečnostní,

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

(nátěr bezbarvým lakem), kukátka

ks 11 500,00 3 200,00 14 700,00

 

14

Oprava koupelny - likvidace vany, umývadla, 2 ks

baterií, obkladů a dlažby, provedenívýměny vany,

úprava rozvodů vody a odpadů, příprava pro

napojení pračky vč. osazení ventilů, umývadlo, 2x

baterie (standard JIKA), položení nových obkladů a

dlažby včetně úpravy podkladu

kpl 34 785,00 25 679,00 60 464,00

 

15

Likvidace obkladu v kuchyni, začištění omítek,

příprava vody a od padů pro myčku, baterii

stojánkovou, příprava plynu pro napojení PS nebo

varnéd_eskv

kpl 7 780,00 4 500,00 '12 280,00

 

17 Vyčištění a nátěr topných těles - bílá 4 500,00 3 200,00 7 700,00
 

18

Výměna WC a splachovače za WC kombi (standard

JIKA) vč. výměny zadní desky za WC

kpl 3 170,00 1 450,00 4 620,00

 

19

Zednické práce, provedení nových omítek -

výmalba bytu - bílá

kpl 14 980,00 21 500,00 36 580,00

 

20

Vyčištění a desinfekce balkónu a venkovních

parapetů od holubího trusu

kpl 0,00 5 600,00 5 600,00

 

21 Seřízení všech oken v bytě ks 0,00 3 500,00 3 500,00
 

22

Kompletní úklid včetně vyčištění oken, zásuvek,

vypínačů, spár v koupelně, WC a kuchyni apod.

kpl 0,00 8 700,00 8 700,00

    Opravy bytu č. 5 CELKEM bez DPH     222 604,00  187 563,00   410 167,00
 

Záruka na provedené práce:

Všechny ceny jsou včetně DPH
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