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_ 0 OBJEDNÁVKA Č.: OKSVČ/00008/2019
ODBĚRATEL: "" "" DODAVATEL: "

Městská část Praha 6 Marie Kulmanová
OKSVČ - 23
Čs. armády 601."23 Na závěji 597

16052 Praha 6 16400 Praha 6
;Zapsán v RES dne l. 7. 1973 :

Peněžní ústav:

č. ú. 2 Tel:
Fax: 4 Fax:
E: E:
IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703 IČO: 11230657 DIČ: CZ495320341

Přijeince dodávky:
Kontaktní osoba:

OKSVČ - 23 Odbor kultury. sponu a volného času

Startlová Kateřina Ing. Spojeni:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednávátne:
Květiny, věnce, květiňové dekorace pro potřebu reprezentačních účelů či darů MČ Praha 6 a KMČ Praha 6

Těmín plněni: 30.06.2019

Celková cena je KČ 50 000.- vC DPH 21% (ľ.j. hodnota DPH 8 678,- Kč, Kč 41 322.- bez DPH)

33 19/5 139/60313 Květinové dary
Termín plnění: 30. 06. 2019
Cena sjednaná dohodou ve výši: 50 000,00 Kč S DPH

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

Sankce za nckvalitni plněni závazku:
l) za nedodrženi stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý

den prodlení.
2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné \ady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky q 10 % (bez DPH).
O uplatnčnou sankci je objednatel oprávnčn bez dalšího snížit úhradu fákturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 14.01.2019

Limport David Ing.
vedoucí odboru



Vystavil: zast.- ekomM

,Akceptace dodavatelem: Datum.

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu· ,A l

DoloZka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzuj/c/ splněni podín/nek
pro platnost právníhojednání městské části Praha 6.
Způsob zadáni této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 199GV1 7 ze dne 24.01.2017, zadán
zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadáváni veibjných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro
platnost tohoto právního jednání,


