
QBJEDNÁVKA
ČÍslo : 5170132

ze dne : 24,8.2017

Odběratel:
Česká republika
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
121 24, Praha 2, Sokolská 62

Dodavatel:

Topí - Pinc josef
HornokrČská 56 14000 Praha 4

Objednáváme u vás :
Na základě mÍstnÍho šetřeni a VaŠi cenové nabídky ze dne 23.8.2017 u Vás objednáváme stavební opravy dna
výtahové šachty, dvorku a prŮchodu ve spojovací Části mezi objektem Sokolská 62 a Legerova 57.
Cena díla: 74 110,- KČ bez DPH
Termín: 8-9 /2017
Kontaktní osoba: v.pačes

, npor. Hanuš .
Dodavatel smi zahájit práce nebo dodávky až po předání potvrzené objednávky zpět odběrateli (osobně, pÍsemnou
nebo elektronickou formou).
Potvrzením převzetí objednávky dodavatel prohlašuje, Že byl srozumitelným zpŮsobem odběratelem seznámen se
všemi misty možného zdroje nebezpečí z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poŽární ochrany,(dále jen
,,BOZP" a ,,PO" ) a bezpečného provozu vŮbec a toto seznámeni považuje za dostatečné před započetím smluvených
prací,
výkon smluvené činnosti bude provádět v souladu se všemi podmínkami obecně závazných předpisŮ a technických
norem, zejména z hlediska BOZP a PO. Dále potvrzuje, že byl seznámen se specifiky pracoviště a to vypínači,
uzávěry, Únikovými cestami, rozmistěním ručních hasicích přlstroj(Ľ Školení BOZP a PO dané závaznými předpisy
absolvoval a je vybaven předepsanými ochrannými a pracovními pomŮckami, které bude používat.
Zahájení a ukončení prací je dodavatel vždy oznámit příslušnému veliteli stanice nebo jeho zástupci případně
vedoucímu dotčeného pracoviště.
Konečné předání a převzetí dokončených prací provede dodavatel písemně formou protokolu o předáni a převzetí
prací, který podepíše určený zástupce odběratele, Tento protokol bude přílohou faktury. Splatnost faktury musí být
minimálně 21 dni ode dne doručeni faktury odběrateli.

Objednávku jsem obdržel a s termínem akce souhlasIm

V Praze 24.8.2017 Pinc Josef -Topí
Ke Smíchovu 75,Praha 5
IČO l6141881

4

IČO : 70886288
Číslo úČtu :
Česká národní banka

Vyřizuje : Viktor Pačes
Tel :
Mobil :

·1

, '

ČÍslo této objednávky uvádějte v korespondenci a na faktuře!

výběr byl proveden transparentním nedskiminujlcÍm postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
v platném znění za cenu obvyklou v místě plněni, při výběru jsem vycházej z informaci o trhu a svých zkušenostÍ.
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From: Topí
Sent: Thursday, August 24, 2017 9:41 AM
To:
Subject: re: HZS Praha objednávka

přeji hezký den ,v příloze zasílám potvrzenou objednávku na akci Oprava dvorního traktu HZS Č.1
Sokolská

S pozdravem Pinc josef

From: Viktor Pačes
Sent: Thursday, August 24, 2017 7:29 AM
To: Topí
subject: hzs Praha objednávka

Dobrý den, v příloze Vám posíláme objednávku a prosíme Vás o její zpětné potvrzení.
Děkuji.

Viktor Pačes
technik údržby, energetik
odd. provozní a správy majetku
Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy
Sokolská 62, 12124, Praha 2

. OBez viru

29.8.2017


