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Naš e ě' j' Č . objednávky
96t425012019 Á'to019t19t4250

Vyřizuje/teleÍ on
Holasová/257 015 739

Praha
02.o4.2019

oBJEDNÁVKA

objednáváme u Vás, na základě poptávky a předloŽené  cenové  nabí dky ze dne 05.03.2019' hlukové

měření  před a po realizaci akce BES|P ě' 2970269 U Dejvické ho rybní č ku' Zavadilova, Praha 6.

Název stavby: BEslP U Dejvické ho rybní ěku, Zavadilova, Praha 6

1. Č í sto stavby: 2970269

2. objednatel: Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a. s.
zapsaná v oR vedené m Městským soudem V Praze, oddí l B, vloŽka č . 20059
sÍ dlo: Řásnovka 77ol8, 11o oo Praha 1,

lČ : 03447286,
DlČ : cz03447286
Bankovní  spojení : PPF Banka' a,s',
č . ú č tu: 2023'100003/6000

3. Předmět plnění : Předmětem plnění  je hlukové  měření  před a po realizaci stavební ch prací  akce
Besip U Dejvické ho rybní č ku, Zavadilova tak, jak pož aduje Hygienická stanice hl. m' Prahy.

4. Doba plnění : hlukové  měření  před reatizací  - předpoklad 04-05/20'19 - dle zahájení  stavební ch
pracÍ
hlukové  měření  po realizaci - do 1 měsí ce od oznámení  ukonč ení  rekonstrukce

5' Cena: dle cenové  nabí dky bez DPH č iní : 77 900'00'- Kč
DPH 21o/o '16 359'00'- Kč
dle cenové  nabí dky vč , DPH ěiní : 94 259'00'- Kč
DPH bude ú č tována v souladu se zákonem č ' 23512004 Sb'' o dani z přidané
hodnoty, v platné m znění .

Technická spráVa komunikaci hl' rn Prahy, é 's.
zápis V oR Vedené m Ms V Praze V oddí le B vlož ka 20059
Řásnovka 77018 11o 00 Praha '1 - staré  Mé sto

lČ o: 03447286. DlČ : czo3447286
Í e|': +42r 257 015 111' e_maill lsk@lsk_praha.cz

\r/WW'tsk-plaha.c2' Datová schÍ ánka: miVq4t3



Technická správa komunikací hl. m' Prahy' a.s.

Řásnovka 770/8,11o oo Praha 1 _ staréMěsto

TSK".".

6. Místoplnění: Praha 6

7' Záshupce zadavatele ve věcech technických (TDl): Jana Holasová, Dis

8. Platební podmínky:
- Faktury budou Vystaveny na objednatele: Technická spráVa komunikací hl. m' Prahy, a. s.
se sídlem Rásnovka'770/8, 110 00 PJaha 1, zapsaná v oR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka č.2oo59, lČ:03447286,DlČ: CZ03447286

- Faktura bude vystavena po předání plnění objednateli, součástífaktury bude předávací protokol.
Na fakturu uvádějte ěíslo našíobjednávky.

- Doba splatnosti faktur bude 30 dnů. V případě, Že daňovédoklady nebudou mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je Ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto
vrácené faktury V takovém případě nenastává a lhůtasplatnosti počínáběŽet poté,co bude doručena
faktura náIežitě doplněna čiopravena.

Zveřejnění objednávky V registru smtuv, V případě, Že naplní podmínky pro zveřejnění dle příslušných
ustanovení zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteÚch smluv, uveřejňování
těchto smluV a o registru smluv (zákon o registru smlUV), V platném znění' a dojde k její akceptaci, zajistí
objednatel.

Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvrdit, a to do 3 dnů ode dne jejího doručenÍ
zasláním odpovědi objednateli na e_mailovou adresu j.@9yg@!9&'p!a@ ve znění:
,,Akceptujeme objednávku ě. A10019119|4250 ze dne 02'04'2019'"

V Praze dne 02.04.20'1

Technická správa kom a.s.

Ing. Jiří

ředitel

Upozorněnj:

Technická spráVa komunil(acj h|. m' Prahy' a's' (dále jen
''TsK'') odm]tá pň sVéčinnosti jakékoli protipráWl a neet]cké jednáni a V maximálnj

miře dodržuje tlansparentnost a iegalitu' Zaměstnanci a osoby jednajlc] za TsK jsou povinni se při svém jednánl ndt zásadami crim]nal

compllance progEmu (dále jen ,'ccP''), který je ned1nou součástl firemnj kultury TsK KaŽdá z osob jednajjcich za TsK je povinna oznámit
jakékol podezřělé plol]pláVnl jednán'i' kiéréjeVlozporus ccP. Pokud osoba jednajicj za TsK jedná V rozporu s ccP. nen1 takové jednán]

nebo zájnr u TsK.

hl.m,

spRÁvA

on]unikacíh]' m' Prahy, a s'
zápis V oR vedénén']Ms V PťázéV oddile B v]ožka 20059
Řásnovka 770i8' ']10 00 Praha '1 _ staré Město

lČo] 03447286. DlÓ czo3447286
Iel.: +420 257 015111' e-rnail: tsk@lsk'praha.cŽ

wwVJ'isk-pláha.cz' Datová schíánka: mjvq4i3



Novotná Jana

od:
odesláno:
Komu:
Přé dmět:

HoIasová Jana
9. dubna 2019 15:46

Novotná Jana
FW: U Dejvlcké ho rybní č ku

Hezký den a jsem s pozdravem.

Jana Holasová, Di5.

technik pří provy a redlizdce BEslP
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ffi TgK..
Technická správa komunikací  hIavní ho města Prahy, a.s.

Řásnovka 77018
110 00 Praha 1

Tel: +420 257015739
e-mail: jana.holasova@tsk-praha.cz

www.tsk-pra ha.cz

Tento e-moilje urč en výhradnějeho ddresótovi o mů ž e obsahovdt dů věrné  inÍ ormoce' NeopÍ ávněné  š í ření , ú pravy nebo zpří í tupnění  jeho obsahu je zakózóno.

Pokud jí te obdrž e| (a)Lento e-mdil amyleí n' infomujte o ť om prosí m e-mailem odesí lať ele a tuto zpÍ óvu vymož te ze systé mu' odesí lotel neodpoví dó za chyby č i
zť róty obsahu té to zprávy vzniklé  v dů sledku komunikoce prostřednictýlm e-mailu'
Vezměť e, prosí m, navědamí , ž e jaké koliv výš e uvedené  podmí nky č ijokókolivýš e uvedenó sdělení  nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření  smlouvy, a anj jejich

okceptace nezndmenojí  uzavření  smlouýy v jdké kolivÍ ormě, ať  ú stnič i pí semné , pokud to zde není  výslovně uvedeno' Pří podnó smlauvd bude uzovřeno až

okamž ikem podpisu listinné ho oboustrdnně odsouhlasené ho plsemné ho koneč né ho znění  nóvrhu 5rnlouvy oběmo smluvní mi stronomi č iokamž ikeÍ h pisemné

okceptoce závazné  objednávky' Uzovření  joké koIiv ú sť ní  smlauvy je vylouč eno.
Technickó spróva komunikocí hl.n' Prohy, a's' (dóle jen 

',TsK') odnÍ tó při své  č innosti joké koli protiplóvní  o neetické  jednóní  d v moximální  mí ře dodrž uje

tronspořentnost o legalitu. zaměstnonci o osaby jed nají cí  za TsK jsou povinni5e při své m jednón í  ří dit zásadomi criminal complidnce progrdmu (dóle jen,,ccP"),

kteÚ ie nedí lnou souč óstí Í iremní  kulť ury TsK' Kaž dó z osob jednají cí ch za TsKje povinno oznámit joké koli podezřelé  o pratiprávní  jednóní ' které  je v rozporu s

ccP. Pokud osoba iednají cí zo TsKjednó v rozporu 5 ccP, nenÍ  takové  jednóní  povož ováno zo jednóní v rómcinebo v zójmuIsK'

From: Aleš  Matouš ek Imailto:ales.matousek@ekolagroup.cz]
Senti Tuesday, April 09, 2019 3:38 PM
To: Holasová Jana
cci'Romana Sojáková'; libuse.bartosova@ekolagroup.eu
subjeď| RE: U Dejvické ho rybní č ku

Váž ená paní  HoIasová,

děkujeme za zaslání  objednávky.
Akceptujeme objednávku č . Alootg/r9/4250 ze dne 2. 4. 2019.

S pozdravem a přání m pří jemné ho odpoledne

lng. Aleš  Matouš ek, Ph.D.

Vedoucí  oddělení  akustiky
EKOLA group, spol. s r.o.

M istrovská 4
108 00 Praha 10


