
v , 
ME STO RAKOVNIK 

Městský úřad- Odbor výstavby a investic 

Husovo nám. 27, PSČ 269 18 

OBJEDNÁVKA č. OVal-0/0041/2018 
DODAVATEL: 

název I jméno a příjmení REAL-IN'vESTA spol. s r.o. 

sídlo I adresa Mikoláše Aleše 2101/4, Most 43401 

IČ 48288802 /DIČ -~ CZ48288802 

bankovní spojení   j číslo účtu /  

Pozn. I 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: 

Objednáváme u vás: 

Zpracování projektu pro realizaci stavby "Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení 1.NP a sociálních zařízení 2. NP (ubytovny( na 
Zimním stadionu Rakovník" dle nabídky ze dne 29. 6. 2018. Uvedená cena vč. DPH. 

I Název položky Množství I MJ 

Způsob dodání zboží: 

Předpokládaná částka: 118 580,00 Kč 
Termín plnění: 31.10.2018 

Sankce při nesplnění: 

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 1% za každý den prodlení z celkové částky za dílo. 

Objednatel zaplatí smluvní pokut 0,05% za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury. 

Požaduje: Odbor výstavby a investic 

Vyřizuje:  email:  

Platební podmínky: 
Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedení čísla objednávky, nebo připojené kopie ! 

V případě nedodržení termínu dodání je výše uvedená objednávka neplatná! 

Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná! 

Pokud objednané zboží podléhá Prohlášení o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře! 

Dále žádáme uvedené splatnosti faktur minimálně 3 - 4 týdny. 

V Rakovníku, dne 17.07.2018 

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník 

tel. ústředna 313 259 111, e-mail: posta@murako.cz, www.mesto-rakovnik.cz 

bankovní spojení: . IČ: 00244309, DIČ CZ00244309 

Částka I 



 

Komu:  
Předmět: RE: Zimní stadion Rakovník - nabídka zpracování projektu pro realizaci stavby 

From:  
Sent: Friday, June 29, 2018 1:04PM 
To:  
Subject: Zimní stadion Rakovník- nabídka zpracování projektu pro realizaci stavby 

Dobrý den, 

Na základě vaší poptávky předkládám nabídku na zpracování DPS stavby 
"Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení l.NP a sociálních zařízení 2.NP (ubytovny) na ZS v Rakovníku" 

Podkladem pro nabídku je dokumentace pro stavebhí povolení uvedené akce, zpracovaná naší organizací 
pod zakázkovým číslem 11/2016 z 05/2016 

Nabídka zahrnuje: 
dopracování DSP do fáze DPS ve všech profesích 
projekt vybavení sportovních šaten v rozsahu požadovaném vedením ZS a hokejového klubu 
dopracování projektu o nové tepelně izolační vstupní dveře do ZS a ubytovny 
zapracování změn, které se v mezidobí na ZS provedly 
případné drobné požadavky vedení ZS a hokejového klubu na doplnění projektu 
aktualizace na aktuální cenovou úroveň a doplnění rozpočtu o vybavení šaten. 

Nabídka neobsahuje: 
projednání s DOOSS a případné prodloužení platnosti stavebního povolení 
další požadavky zásadní požadavky na změny případně doplnění oproti PSD z 05/2016 

Nabídková cena: 
Nabídkový termín: 

S pozdravem 

98.000,- + DPH 
31.10.2018 

 
REAL-INVESTA spol. s r.o. 
Mikoláše Alše 2101/4 
434 01 Most 
IČ : 48288802 DIČ:CZ48288802 
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