
OBJEDNAVKA

Doklad OBEEDNAVKY :4

Cisla object návky 044/2020

ODBERATEL fakturační adresa DODAVATEL

Hygienldtá samce hlavního měaa Prahy FIRMA sro.

mořská aoąnz

11001 Praha
Na pěšinách 247/5

raz UD Praha

Ceská republika

IČ 71009255 Najsmi: platu DPH !Č 62412272 Drč (162412272

složka státuYYP Organizačni
Datum vystavení 14022020 Čísla jednací

ODBERATEL dodací adresa „...._.„,.l „.l . s,.'.!'l°łłlř3 i

Měšická 646/5 Požadujeme :

190 DU Praha o

Česka republika '[ermín gauani . ' 96931929... . ..„,”

ĚEĚžPlł dquąw

Způsob platby beznmovosrnipiama

Splatnost faktury Zl 711i»

Položka m Množství MJ Cena celkem
CEM] MJ

Havarilni opraxm orozékající strachy hlavni WW 1.00 712 085.00 712 08500

pobočky Seven Mäidrá Praha 9 dle cenové546/5. nabídky

Vystavil(a) Celková 3m 712 085.00 Kč

1. Dodavatel prohlašuje, že přebírá záruku ze Jakost zboží nebo díla po dobu 24 měsíců.

Z Účel pořízení komodity: Je uveden osm dokladu před plánovánim přípravou operace výdaje

1 V případě prodlení dodavatele má objednatel práve od léto objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit

4. Cana' výše uvedenou cen-.i nelze Dřekmčlt. \r (ené
JSOU zahrnuty veškeré náklady dodavatele

5. řakturu zašlete ve dvou wnarovenicn na adresu: sídla objednatele. obrednaiei ie oprávněn vrátlt Iaktulu,

ktera Je vadna' nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, Čirnž se jeji' Splatnost ruší

6. DPH: abrednatsi není plátce DPH, dodavatel
ir: plátce DPH,

7 Jedno whuLoveni této wreanavky s Dunechre druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím Dřevzeo',

V Praze dne: 14.02202!) V šekts???- dne NT . 2*. 24: ZCD

Jménem
objednatele: Převzeu' objednávky

staniceHy| ierllcká

s; síaierr v

Razítko a E7613? Řar-'tko a podpis dodavatele

Číslo objednávky 044/2020
© M070 Praha sro wvlw.mtlm.(z stra na



STARAM F S PO FCNF

HYGIENICKA VAS? :om/'i'S VÁM O

STANJCE
HLAVNIHO MESTA

PRAHY

Přípis žádanky !El havarijní u.) 13“'
střešní kutiny pobočky Sever

Na základě průzkumu stavu střešní krytiny e' okapových svodů hlavní budovy pobočky Sever,

Měšická 646/5, Praha 9. se kterou má Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem V Praze (dále jen

„HSHMP") právo hospodařit, jsme dospěli do stádia, kdy bude potřeba celou rovnou střechu hlavní

budovy akutně (havarijně) opravit Krytina Z asfaltových pásů je na několika místech značně

poničena, rozlepena k) povrch je vyboulený čí propadlý. Okapové svody jsou shnilé z. nesoudržne

zatéká kolem nich do stropního povrchu 2. p atra pobočky. Vzhledem k aktuálnímu počasí (časté

mírné dochází k hromadění na rovné střeše ta zate'kání dosrážky, vítr, sněženh vody prostor stropu

2. ve kte ré sídlí dětí l !9. Sever, se námNP, hygiena mladistvých hygiena výživy pobočky Objevuje

opakovaně plíseň V kancelářích :il zázemí 2„ p atra pobočky, která
po

odstranění je zpět V řádu

několika dnů HSHMP tedy musí vyřešit příčinu těchto problémů, kterou je jednoznačně havarijní

stav střešní krytíny :í okapových svodů hlavni budovy pobočky Sever.

Asfaltové páSy jsou vyboulené, propadlé, odlepené vydrolené, Okapové svody jsou shnílé ŠJ

kolem nich zate'ka' pod střešní krytinuł Vzhledem k aktuálnímu stavu je potřeba neprodleně střešní

krytinu Iz] související svody opravit, abychom zabránili stalemu zaté ká ní pod povrch střechy [z] vlhnutí

stro p ů ?J zdí V kancelářích. S tím samozřejmě souvisí vznik plísní, které HSHMP neustále odstraňuje.

Bez eliminace příčiny však ta kové odstraňování nemá dlouhodobého účinku říj není ideální pľO

potřeby zaměstnanců pobočky Sever, kteří sídlí V kancelářích 2. patra hlavní budovy. Střecha se

havarijně opraví pomocí celoplošné stě rkové hydroizolace ve 2 vrstvách, vyrovnání nerovnosti 2.

opravou (odizolování) okapových svodů. cožje nejrychlejší el nejefektivnější metoda opravy.
Střecha

byla naposledy opravována V roce 2011.

V Praze dne 5, 2, 2020

Vypracoval:

vedoucí provozně organizačního oddělení

Hygieníská tilJn.

se sídlem v Praze

SÍĚTlÍCą

?HDi/ONE ORGAWZACNÍ

Rytířská 12, no m

tel.

295 336 785, 296 336 741/ //

WW\

Hygmmcka game nl
Hany

sídlem sze v FMrrskz 404/ 12. 203 110 01 Praha i;

Banimvni spojeni (Na Praha 1. č ú.: aăazomvonnv icoviougzss v lDdalcvé schránky



„V i“. FIRMA s.r.o.
Realizace staveb o TZB

CENOVA i M :HH KJ i i :7:01 I

Provedení havarijní opravy střešn Ího pláště objektu Měšícká 5, Praha

Objednatek Hygienická stanice HI. m. P.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, Zadání požadavků investorav

popis li! výměra jed :EE celkem

Zabezpečení a příprava Dracowště kpl 1,00

příprava povrchů a ovladl tlakovou Vodou m2 470,00

Zdrsněrií podkladu pláště m2 470,00

Penetrace podkladu pláště m2 470,00

Stěrková hydroizolace dvouvrstvá m2 470,00

úprava napojení vpusti střechy ks 4,00

Dodávka systémové vpusti DNllC ks 4,00

Odvoz likvidace odpadu kpl 1,00

Přesun hmot vodorovný a svlslý kpl 1,00

Uklld Stavby kl) 1,00

Doprava p režie na zakázku

kl) 1,00

Cena celkem bez EEK 5:1: 500,00 Kč

Cena Celkem včetně DPH Zl “/0 712 005.00 Kč

Podmínky termíny provedení:

Tato cenová nabldka je Blatná Z měsíce od vypracování.

Iáruka 'm' dílu:

Na náml provedené práce bude poskytnuta Záruka 24 měsíců, na materiál dle záruky poskytované výrobcem.

V Praze dne 7. Z 2020

Vypracoval:

FlRMA s.r.o. Na Féšlnacn 247/5 152 00 Praha IC: 624 12 272 DIČ: CZ 614 12 272


