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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výšě uvecknolj adresu objednáváme: Závoz inertního posypového materiálu do základních a mateřských škol

'j .,V C ;' pj¢"[)-b Oli smlouvou č. 275/2017 (ODŽP ze dne 27.3.2017) článkem 4 - bod 4.3.8. závoz inertního
posypového materiálu do základních a mateřských škol - u Vás objednáváme závoz inertního posypového materiálu do
níže uvedených základních a mateřských škol:

l)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ZŠ Alžírská
ZŠ Na Dlouhém lánu
MŠ Dusíkova
MŠ Vokovice
ZŠ Vokovice
ZŠ Petřiny - sever
ZŠ Marjánka
ZŠ T.G. Masaryka
ZŠ Emy Destinové

ZŠ Bilá
MŠ Červený vrch
ZŠ Norbertov
MŠ T.G. Masaryka - Za Oborou
ZŠ T.G. Masaryka - Za Oborou
ZŠ Pod Marjánkou
ZŠ Petřiny - jih
ZŠ J.A. Komenského
MŠ Jilkova

Za kontrolu plněni zakázky jsou za ODŽP odpovědní pracovnici odděleni inspekce.

Cena závozu za l objekt činí 605,- KČ vC. DPH.

Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti
vyúčtování. Námitky lze uplatnit do 8 dnů oae dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se zastaví plynutí
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručení nově vystavené faktury objednateli,



Bez potvrzení o kontrole provedeni práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez
písemného souhlasu objednatele proplaceny. Objednatel je plátcem DPH.

Dodavatel bere na vědomi, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č.
10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. s výjinikou informaci podléhaj icich obchodnímu tajemství dle
Obchodního zákoníku.
Termín plněni: 15. 11. 2019
Cena sjednaná dohodou ve výši: 10 890,00 KČ s DPH

Na faktuře uved'tc vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedeni práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně IS dnů od data jejího
doručeni.

Sankce za nekc aiitni plnční závazku: dle ČI. 9 Rámcové smlouvy smluvní pokuty bod 9.1

() Uplalnčnou sankci je ohjednatel oprávnčn bet dalšího snížit úhradu fákturované čásiky.

ôbjednatel je plátcem DPH.

' '· ' - ', \' :'7ová Blanka, referent veřejné zeleně Z ' A ?."'/1
a kceptace dodavatelem: Datum:
Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potwzuj/c/ sp/něn/p
platnost právního jednání městské části Praha 6.
ZpŮsob zadáni této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1990/17 ze dne 24.01.2017, zadáni
zakázkyje v souladu s příkazem tajemn/ka k zadáváni veňejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost
tohoto právního jednání.

V Praze dne: 21.01.2019

o


