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OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:
Dodávka 20 ks laviek
Miela s opradlem
D8703, barevnost deva
jatoba pírodn)
0021 OOA, barevnost tla
D8703, dve
nabídky z 19.7.2018, která je pílohu
Termín
pln

a podrukami
, délka 1,85 (LME756-102000 , barevnost konstrukce
a 4 ks odpadkových ko
Radium, s popelníkem, objem 551 (KR120koše D8703, barevnost piktogramu RAL9006) v rozsahu cenové
objednávky

do 15.10.2018
í:

Cena sjednaná dohodou ve výši: do

344.808,86
K

/284.966

bez DPH/
K

Na faktue

uvet
vždy naše IO,
DI,
íslo
objednávky a piojte
potvrzení píjemc
dodávky o
zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o pevztí
zboží nebo provedení práce nebude
faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele
proplaceny. Splatnost faktury bude nejmé
15 dn
od data jejího doruení.
pevztí

Sankce za nekvalitní

závazku :
plní

1)

za nedodržení stanoveného terminu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli O,1 % z ceny
dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.

2)

bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je
(bez DPH).

sankci je objednatel oprávn
O uplatno
Objednatel je plátcem DPH
G~tM

i .Jld

s hf:

Vystavila : lniM.ina
EO:

m st

ké

ásti

V Praze dne :

ástky

.

23.7.2018

23, PSC 160 52
0 189 900
(3)

eilová

Souhlasím a fijfmám v ce/f;,

snížit cenu dodávky o 10 %
oprávn

bez dalšího snížit úhradu fakturované
sta
Praha 6

Ka n c et a architekta
Ing. Jana Jelínková
vedoucí Kancelá
architekta

odbratel

dnávku

Odsouhlasil : Mgr. Ondej

:

Kolá

, starosta M

P6

za zhotovitele .......... ..... .............. ...... ... „

.... . ...

„.

Doložka dle§ 43 odst. 1 zákona . 13112000 Sb„ o hlavním mst
Praze v platném zní
, potvrzující splní
podmínek pro
platnost právního jednání mstké
ásti
Praha 6. K zadání této objednávky dal souhlas Mgr. Ondej
Kolá,
starosta,
v souladu s píkazem
tajemníka k zadávání ve"jných
zakázek a usnesením rady mstké
ásti
Praha 6 . 1990117 a byly
splny
veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Potvrzeni objednávky

CZ18A0769
Praha 6_obnova
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potvrzení objednávky
Datum vystavení dokladu:
Predpokládané datum dodání:

19/07/18
15/ 10/18
Zpsob

l

popis I

Množstvl
oznaei

s lo

dopravy:
objednávky zákazníka:

Cena

LME756-102000
20,00 ks
CZK 12.049,00
Mlela - parková lavik
s opradlem
a podrukami,
délka 1,85 m
konstrukce z litého hliníku opatrená vrstvou práškového vypalovaciho laku, sedák i opradl
jatoba bez povrchové úpravy

Doprava mmcité

DPH(%)
21

Cena netto
CZK 240.980,00

z lamel z tropického dreva

Barevnost konstrukce: DB703
Barevnost drev: Jatoba prírodni

KR120-002100A
4,00 ks
CZK 14.599,00
21
CZK 58.396,00
Radium - odpadkový koš obdélnikového pdorysu,
k umistn
na dlažbu, s popelnlkem, objem nádoby 551
celoocelové tlo
opatené
vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovaciho laku
Barevnost tla
koše: DB703
Dve
koše: DB703
barevnost piktogramu: RAL 9006
Jednorázová sleva do realizace
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- 1,00 ks

CZK 25.000,00

21

CZK -25.000,00

Potvrzeni objednávky

popis I
oznaei

Doprava výrobk

do Prahy

Objednatel. a tím i píadný
odbratel
až úplným zaplacením ceny výrobk
vlastnictví mmcité a.s.

Množství

Cena

DPH(%)

1,00

CZK 10.590,00

.

2018801478

Cena netto
CZK 10.590,00

21

objednatele. nabývá vlastnické právo k výrobkm
uvedeným v této cenové nabídce
objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zstávají
ve výluném

V píad
, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu ádn
a vas
. má dodavatel právo na odstoupení od
objednání, piem
objednatel je povinný pedmt
objednávky
objednávky a má právo požadovat vrácení pedmtu
zhotoviteli bez zbyteného
odkladu vydat, resp. zabepit
jeho vydání teí
osobou, která ho má na základ
smluvního
vztahu s objednatelem v držení.
V píad,
které pedmt
se této teí

když objednatel pedmt
objednávky dodává teí
osb
, je objednatel povinen
objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k pedmtu
osb
oznámit, že vlastnické právo k pedmtu
objednávky na objednatele pejd
pedmtu
objednávky a zhotovitel je oprávn
žádat vydání pedmtu
objednávky v píad
objednatele zaplatit ádn
a vas
cenu pedmtu
objednávky. Tuto skuteno
podle pedcházjí
oznámit píadné
teí
osb
i dodavatel.
písemn

nespl

oznámit tei
osb
,
objednávky a zavazuje
až úplným zaplacením ceny
í povinnosti
vty
je oprávný

jsou provádna
jako ochranná, urená
pouze pro transport. I pro jen doasné
skladování ped
montáži je
Balení výrobk
nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobk
.
Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém vtraném
skladu nebo na volném prostranství pikryté
plachtou tak , aby byly chrány
proti prachu a souan
byla zajitn
možnost dostaenéh
provtání.
Ped
další expedici výrobk
, které jsou uskladny
dle pedchozí
pokyn
, je nezbytné výrobky vizuáln
zkontrolovat,
vhodným zpsobem
zabalit dle pvodníh
provedení obalu tak. aby byl výrobek chrán
proti mechanickému i
povtrnsímu
poškození. Na obal musí být opt
umistny
potebné
instrukí
symboly.
Nedodržení výše uvedených podmínek me
vést ke znehodnoceni výrobku, za které výrobce nenese žádnou
zodpvnst.

Obecn

:

Tropické devo
jatobá
Je známo asi 7 Hymena-d
ru h
. Barva jádra deva
se mní
v závislosti na míst
výskytu a na písluném
druhu. Jatobá
je tvrdé listnaté devo
s odpovídajícími vysokými hodnotami pevnosti, které se pohybují pibln
v oblasti Hickory devin
apod. Železné kovy ve spojení s vlhkostí mají za následek erné
zabarvení jádra deva
, proto se pi
použití v exteriéru
upednostjí
upevoací
prostedky
z ušlechtilé oceli. Na venkovních plochách bez povrchové úpravy se v dsleku
povtrnsích
vli
tvoí
trhliny. P i narušení vn i tn í kry
stromu Courbaril (Jatoba) vytéká technicky využívaná
pryskice
(Kopal). Jatobá patí
mezi nejpouiva
jí
dovážené jihoamerické deviny
. Jedná se o tém
.bezúdržbové"
devo
vysoce odolné vi
hnilob,
houbám. plísním a termi.
Další velkou výhodou Jatoby je odolnost vi
vandalismu (hustota deva
890 kg/m3 znesaduj
vrypy a záseky). Pirozenu
vlastností všech tropických devin
, i
vlivem okolního prostedí.
Otvírání pór
se projevuje pedv ím
na
Jatoby je postupné šednutí. otvírání a zavírání pór
e ln ích
plochách deva
jako prasklinky nebo na ploše, jako dlouhé vlasové trhliny. Jedná se o opakovatelný jev závislý
na okolním prostedí
(teplota. vlhkost vzduchu) . jež nijak nesnižuje kvalitu deva
a nebrání jeho užívání.
Upozrní

:

Po instalaci výrobku s použitím tropického evad
jatobá, me
v prvních týdnech docházet k tomu . že se z devných
ástí
bude vymývat pryskice
(Kopal) ervné
barvy. Proto. aby bylo zabráno
píadným
škodám (n ap . zabarvení
. aby byl prostor tsn
kolem a pod výrobkem chrán
nap.
PE fólií, OSB
dlažby pod výrobkem apod.) doprujem
deskou i jiným materiálem.
Dopruení

:

Údržba mobiláe
Pro uchování p

z exotické deviny
jatobá
dní
barvy devných
ástí
je nezbytné devo
pravideln
oetva
teakovým olejem . který je uren
pro
oetvání
devného
zahradního nábytku a mobiláe.
Z mnoha nabízených druh
teakových olej
doprujem
znaku
Nordsjo, jenž je oven
naší zkušebnou a je bn
dostupný. Cetnost opakování nátr
teakovým olejem závisí na
umístn
a intez
zpsobu
používání mobiláe.
Obecn
platí, že nátr
teakovým olejem je teba
aplikovat ve chvíli, kdy
povrch deva
zmatní a deová
voda pestan
zstáva
na povrchu ve form
kapek a zane
se vpíjet do deva
. První
nátr
doprujem
provést nejpozdi
do konce prvnlho msíce
používání výrobku .
vo

výrobku:
Návod na oetvání
Pro zachování estetických a užitných vlastností výrobku je nezbyt
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nutné ídit

se pi

jeho oetvání

následujícími

Potvrzeni objednávky

základními pokyny. Zabráníte tak
•je zakázáno používat k itní
devných
Pokud si s výbrem
istích
prostedk
pracovníka drogerie.
pedasnému

znehodnocení výrobku.
a kovových ástí
chemická rozputdla
nebudete vdt
rady, obrate
se s

nevytápých

delší dobu nepoužíváte (nap.
v zimním období), oiste
prostorách a pikryjte
plachtou.

výrobce za poškozeni vzniklé
neruí

ho, nechte dklan
Pepravné

Celkem

oschnout, uložte v krytých

:

Zaoukrouhlení:
Celkem:
Sleva:
Celkem po slev
DPH:

142904185

v

.

CZK 284.966,00
CZK 284.966,00
CZK 59.842,86
CZK 344.808,86

:

DPH:

CELKEM K ÚHRAD:

CZK 344.808,86

(razítko, podpis)
odbratel

(razítko, podpis)
Ivana Nedomová
t'
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2018801478

(trichlóretylén, aceton, benzín aj.)
základními pokyny, na kompetentního
tmio

Upozrujem,
že pokud nebudou dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu,
neodborným zacházením s výrobkem.

Skladování
Pokud mobilá

.

