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OBJEDNÁVKA č.: 2019/0388/OTSMI-OT
Objednatel: 			
Městská část Praha 3 
Odbor technické správy majetku a investic
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85  Praha 3	
Dodavatel:	
S.E.Q. spol. s r.o.
IČ:27523250
Jana Masaryka 108/10
Praha 2-Vinohrady
120 00  Praha 2
Předmět objednávky: 
Z důvodu zdržení opravy panelového domu ve vlastnictví městské části, přeložkou VN, NN přislíbenou a zatím nezahájenou ze strany PREdistribuce, a.s., u Vás v návaznosti na původní objednávku platnou do 31.1.2019 objednáváme plynulé pokračování výkonu  koordinátora BOZP v rámci zakázky s názvem „Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44“.
Činnost výkonu koordinátora BOZP bude prováděna nadále v rozsahu, který vyplývá z obecně závazných předpisů. 
Dodavatel se zavazuje, že bude vykonávat objednané činnosti po celou dobu realizace prací, a to až do předání a převzetí předmětu stavebního díla, kolaudace stavby a odstranění vad a nedodělků.

Čas (termín) plnění: 
Cena plnění (bez DPH): 16 000,00 Kč
Cena plnění (s DPH): 19 360,00 Kč
Obecné smluvní podmínky:
1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.
2) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.
Fakturační údaje: 
na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2019/0388/OTSMI-OT
Odběratel: 	Městská část Praha 3	
	Havlíčkovo nám. 700/9	
	130 85  Praha 3	
	IČ:00063517, DIČ:CZ00063517
Dodavatel: 	firma/název fyzické osoby, sídlo
	IČ, DIČ
	plátce/neplátce DPH
	úplný údaj o registraci/zápisu
V Praze dne 12.04.2019
Ing. Martin Kadlec
vedoucí odboru technické správy majetku a investic

razítko, podpis
Vyřizuje: Josef Jureček, 222116215
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, č.ú. 27-2000781379/0800


