
OBJEDNÁVKA

číslo : 5170182
ze dne : 20.11.2017

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

Dodavatel:

Topí - Pinc josef
Hornokrčská 56 14000 Praha 4

Objednáyáme u Vás :
Havarijní opravu plynového kotle pro UT a tv v objektu HS 10, K RadonicŮm 305, Praha 9 Satalice. Kontaktní
osoba/osoba pověřená převzetím: Be. Radek Kužiel , Viktor Pačes . Termin 12/2017. Cena
54.742,-KČ bez DPH. Dodavatel smí zahájit práce nebo dodávky až po předáni 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 seznámení
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, rozHstěnIm ručních hasicích
přIstrojŮ. Školeni 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 přIslušnému
veliteli stanice nebo jeho zástupci případně vedoucímu dotčeného pracoviště. Konečné předání a převzetí
dokončených prací provede dodavatel písemně formou protokolu o předání a převzetí prací, který podepíše určený
zástupce odběratele, Tento protokol bude přňohou faktury. Splatnost faktury musí být minimálně 21 dní ode dne
doruČení faktury odběrateli.

IČO : 70886288 Vyřizuje : Viktor Pačes
ČÍslo účtu : Tel :

Mobil :

. "
/ ," ,v'C Razit

If-ČÍs orespondenci a na faktuře!
výb inujicÍm postupem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
v pl lnění, při výběru jsem vycházel z informací o trhu a svých zkušeností.


