
OBJEDNÁVKA

Dík:: OBJEDNÁVKY 89

Číslo objednávky /089 2021

v

ODBERATEL - fa ktu račni adresa DODAVATEL

Hygienická stanice l1lavního města Prahy Pavel Žák

Rytířská 404/12

110 01 Praha 1
Pruběžná 853/1

ion 00 Praha 10

Česká republika

IČ 71009256 Nejsme plátci DPH .!! IČ 74301276

Typ Dmanrzaňní Složka státu
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Němčická 1112/8 Požadujeme :

142 00 Praha 411
30.06.2021

česká republika ························-···················

Termín dodání
·······~ ···· ·· ··· ······· ·· ······ ····„·· · ·"'•''~······ ···· ··· ·····„ ··· · ··· ·· · · · ··· ···· ·························· .....................

...~.i>.~~~.~..~.?.P.~.~.~...„ . ..L.„ ......................... ... .„ . ... .. . ··-···········-············· ···· ·· ····· ·· ·························· -··-

způsob. P..l~t.~y ..... ... . .L.~.:~~.?.~.°.~?.~~~í.PI.~.~.?..~.................... ......... ··············-·········-· ... .· -····-·······
Splatnost faktury i 21 dn/J
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Položka MJ Množství MJ Cena/MJ Cena Celkem

Maliřské a drobné zednick' práce v kancelářll 1.00 68 470.00 68 470.00

chodbách a dalšíct\ místnostech v přízemí

budovy B pobočky Jih, Němčická 1112/8, Praha 4.

Dle cenové nabídky č. 202123 ze dne 7.6 2071

VystaviKa) Celková cena 68 470.00 Kč

. Dodavatel biomasu! ll~ Písma 2á1ukL a ratost zboží nebo díla po dobu 24 měsítů.

2. Účel pořízení komodity: J uveden v Oběhu dokladu před plánovánim a přípravou operace výdaje

3. V případě prodler 1 :wav/am? má moleonatel právo od této objednáka/sľllluuvy kdykoliv UIBIUIIIM

4. Cena: Výše uv d-flull u new? p ' 1<'1t. V ceně JSOU zahrnuty veškeré náklady dodavatele.

S. Fakturu zašlete v u ·ou v •nocoven na adresu: sídla objednatele. omeclnalel je oprávněn vrátit fakturu,

kt ráje vadná nebo neobsdhu~.· zako ie 1 požadované náležltnstl, čímž se Její splatnost ruší.

6. DPH: objednatel ne i plain: DPH, docavatel není plátci: DPH.

7. Jedno vyhotovení této oblednávkl s ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Ple: dne: 10.06.2021 v 09/0.; dne 4a. 6 .2.114

objednatele, Převzetí objednávky potvrzuje:

SL' sídlem

!Úřñqí'ň
Pra::

PRDÚUZEIĚ 00mm IŽAĎĚII OJDÉLFNJ Bvlľskíilž. 710 D' Praha 1 thENýRsrvl,

Klalická

1.0:.256 SSSJGQJŠGILEJŇ

Ramko a podpls objednatele Razltko a pOleš dodavatele

Číslo objednávky 089/2021 © MÚZO Praha r.o. - www.rnuzo.cz Strana



Cenová nabídka

Nabídka číslo: 202123 misto stavby : Hyg. stanice hl. města Prahy - pobočka Jih

Nabídka obsahuje příloh: o Němčická 1112/8, 14200 Praha 4

Datum vystavení: 07.06.2021

dodavatel : odběratel :

Pavel Žák Hygienická stanice hlavního města Prahy

PrOběžná 853/I Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Praha 10, 100 00

IČ: 74301276 xaiizuje :

mobil: 602445353 lč: 7100 92 56

Jedná se o malířské práce v kancelářích a chodbách Budově B přízemí Němčická 1112 Praha 4 . ( bez pavlačové chodby)

m2 kif/jed celkem

zakrývání oblepováni 1

odstranění degradované omítky a malby 62

lokálníopravy jádrovou omítkou 40

stěrková omítka včetně broušení 65

izolováni prollnajíclch skvrn Sl

penetrováni o

protlplýsňový nátěr o
akrylovánl 215

VYSPIavenl prasklin šlehaným tmelem 225

bllá výmalba Interiérová barva 752

bllá výmalba interiérová barva krylátová l polveslmvé podhledy) o

bílá výmalba fasádní malba o

Omyvatelný sokl 10

late)ový nátěr 10

hruby úkhd 1

V ceně pracíje zahrnut materiál, zakrývání, hrubý úklid a doprava.

Cena za provedené práce celkem : 68 470 Kč

Digitálně podepsal

Pavel Pavel Žák

Datum: 2021.06.07

.Žák 20:34:53 +02'00'


