Technická správa komunikací hl. m. Prahy' a.

s.

Řásnovka 77018
110 00 Praha 1 - Staré Město

TSK".".

INPROS Praha a.s.
Ke Krči 25
147 O0 Praha 4
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Naše č. j'

č' objednávky

3rl42s0/2019

Al0006/19142s0

lČo 47774444

Praha
Urbánek/257 015 766

8.2.2019

oBJEDNÁVKA
objednáváme u Vás, na zákIadě poptávky a předložené cenové nabídky ze dne 22.01.2019, realizaci
stavebních prací k akci BEslP spoftovní- Na Kovárně, č.a'2970284, Praha ]-0.
Název

stavby:

BEslP spořtovní

-

Na Kovárně

1' číslostavby:

2970284

2. objednatel:

Technická správa komunikací hl' m. Prahy, a. s.
zapsaná v oR vedeném Městským soudem v Praze' oddí| B, v|ožka č. 20059
Řásnovka 770/8, LLo oo Praha 7,

sídlo:
lč:
Dlč:
Bankovní
č.

03447286,

CZo3447286

spojení: PPF Banka,

účtu:

a.s.,

2023100003/6000

3. Předmět plnění: Předmětem plnění je realizace osazení 1]" zahrazovacích sloupků na přechodu
přes uIici Sportovnív blízkosti křižovatky s ulicí Na Kovárně'

4. Doba plnění:

max. do 30.04.2019

5.

dle cenové na bídky činí:

Cena:

65 21'4,00 Kč bez DPH
13 694,94 Kč DPH 27%
78 908,94 Kč včetně DPH

DPH bude účtována vsouladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném zněn í.

6. Místo plnění: Praha
7. zástupce zadavatele

ve věcech technických (TDl): Peter Urbánek

8. Platební podmínky:

-

Faktury budou Vystaveny na objednate|e: Technická spráVa komunikací h|. m. Prahy, a. s.
se síd|em Řásnovka 770/8, Llro 00 Praha 1, zapsaná v oR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, v|ožka č. 20059, |Č: 03447286, D|Č: Cz 03447286

Tcchnická spřáÝa komunikací hI' m. Prahy, á. s.
zápis v oR vedeném Ms v Praze v oddíle B v]ožka 20059
Rásnovka 77018, l

l0

00 Pralla

1

-

Staré Město

IČ| ú44'7286, DÍČ:czo344'7z86
Tel.r+420 257 015 111, e-mail: EB@.1s!:prah4jz
www tskDlaha'cz, Datová schránka: mivq4t3

Faktura bude vystavena po předání plnění objednateIi, součástífakturybude předávací protokol.
Na fakturu UVádějte čísIonašíobjednávky.

Doba splatnosti faktur bude 30 dnů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je Ve lhůtě spIatnosti zpět k doplnění; splatnost
takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta sp|atnosti počínáběžet poté, co
bude doručena faktura náležitě dopIněna či opravena.
Zveřejnění objednávky V registru smIuv, v případě, že naplnÍ podmínky pro zveřejnění d|e příslušných
ustanovení zákona č. 34o/2oL5 Sb., o zv|áštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vpIatném znění, a dojde kjejí akceptaci,

zajistíobjednatel'
Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvrdit, a to do 3 dnů ode dne jejího doručení
zas|áním odpovědi objednateli na e_mailovou adresu peter.urbanek@tsk-praha.cz ve znění:
ze dne 8'2.2019"'
,,Akceptujeme objednávku č.

^l0006JL9l4250

V Praze dne 8.2.2019

Technická správa

a.

s.

lng. J iřÍ Mayer
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Upozornění|
Technjcká spráVa komunikací hl' m' PrahY a.s. (dále jen ,,TsK'') odmítá při sVé činnosti jakékoli protipráVnía neetické jednání a v maximálni míře
dodržuje transparentnost a lega itu' zaměstnancí a osoby jedn;jícíza TsK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami criminal compliance
programu (dále jen ,,ccP"), ktení je nedÍlnou součástífiremníkultury T5K' Každá z osob jednajících zá TsK je povinna oznámÍt jekékoli podezřelé a
protipráVníjednání, které je V rozporu 5 ccP. Pokud osoba jedntsjící za TsK jedná V rozporu s ccP, není takové jednání považováno za jednání
v rámci nebo zájmu TsK'

Technická správa komunikací hl' m. Práhy, a.

s.

\ Pra7e v oddlle B vloŽkd 2005q
Ía\a l

-

slore \4e<lo

Ič8 447 286' DlČ: CZo3 447 286
Tel.r +420 257 015 111, e-mailr ls((AlsEp14bajz
\Wvw'tskDra}a'cz. Datová schÍánka: mlvq4t3

Novotná Jana
od:

Urbánek Peter
12' února 2019 1'0:32
Novotná Ja na
FW: Sportovní - Na Kovárně

Odesláno:
Komu:
Předmět:

Posí|ám akceptaci objednávky.
S pozdravem

Peter Urbánek

technik přÍpravy a realizace

BEslP
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Technická spráVa komunikací h|avnÍho města Prahy, a.s'
RásnoVka 770l8
1 10 00 Praha 1
rel. +420 257015766
e-mail: oeter. urbanek@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz

Tenťo e-ma|lje určen výhradně jeha adresúLovir můžeob,ohovat důvěr é infořmace. Neopróvněné šířeni, úplaýy neba zpÍÍstupnění jeha obsúhu je zokózóna'
Prkud kte abdržel (a)tenťa e'n1ail omylem, inÍolmujte o tom pťasíťne mailem Ódesílate]e a tuťa zprávu vymažte ze systému. odesílaťel neadpovÍdó zd chyby či
zťróty obsahu téťo zplóvy vzníklév důsledku komunÍkace prostřednictvin e-mailu.
vezlněte, prosím' nd vědani, že jokékaliv výše uvedené podnÍnky čijakókolivýše uvedená sdělení nejsau jakýmkoliv nóvrhem na uzovřenÍsmlouvy, o rnijejich

akceptace ne zn ame nújíuzavřen i smlouvy v jokéko|iv Íormě, ať ústničÍpísemné, pokúd to zde nenívýsloýně uvederla' Případnú sfi]auva bude uzavřena až
okamžikem podpisu !istinného abÓusťrarně odsouh1asenéha pisenného konečnéhozněni návlhu smlauvy oběmq srn|uvnimi stra na ríJi či okomžikern pisemné
akceptace zóvdzné objednóvky' Uzavřeníjokéka}iÝ ústnismIouvy je vyÍoučeno'
Technická spróv1 komunikací h!.m. Prahy, d.s' (dóle jen ,,TsK") adn1itd přj své čiknosti jakékolj protipróvni o neetÍcké jednón[ a v moximólní fiÍře dodÍžuje
tÍonspdrenťno't a legdliťu. Zoměstnoncio ďoby jednajicizd TsK jsou povinnise přisvé jednániřidit zdsalJafii clifiinolcan|pliance progÍanu (dóle jen ,,ccP")'
kťerý je nedílncu součóstiJnenní kultury TsK. lfuždó z asabjednojícÍch za TsKje povinna aznónit jdkékali padezřelé a pra'tiprávni jed núní,které je v rozporu s
CCP. Pokud osoba jednrjítí zo TsK jedná v rozporu s ccP, není takové jedňónípovdžováko za jednónív rórncinebo v zajmu'rsK.

From: Zuzana Josefusová - INPRos PRAHA a.s. [mailtoÚosefusova@inpros.cz]
Senti Tuesday, February 12, 2019 10:23 AM
To: lJrbánek Peter
Subject: Re: Spoftovní - Na Kovárně

Dobý den'
akceptujeme obj ednávku ó' A1000611'914250 ze dne 8.2.2019.
S pozdravem

II]g. zv'zana .fosef usová
INPROS PRAHA a. s.
kanceIář: Ke Krěí 25, L4'7 00 Praha
LeL/fax: 244 463 sAL
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