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Technlc&á správa komunikacĺ  ht. m' Fľ ahy, a"s'

Řágnovka 77018, 11Ü üü Fraha 1 - staľ é  Město

Adresát:
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lBR Consuĺ ting s'ĺ .o.
$oknlovská 332ĺ 215, 190 00 Pľ aha 9
lng.Zbyněk Lĺ pavský, obchodnĺ  řediteĺ
lČ :25Üż 344ô

fu0011/1s/4!Í 0
lng" $tanislav ś ebestal 257 affi724
18. 0S. 2019

TSKRP6fi76rxu

lČ o: oeął ĺ 2sĺ , piČ ] cu03447?86
T*1': *420 237 015 ]11, e'ŕ nsĺ l; tsk@lsk-pĺ aha.cl

www lsk"p'aha'cŻ. Ðalová !shĺ ánha: mĺ vqdt3

T$K o.o.

Č í sĺ o 1*dnaeĺ :
Vyřizuja / tel:

Dne:

oBJEBFtÁvKĄ

objednáváme u Vás, na základě poptiávky a předlož ené  cenové  nahĺ dky ge dne ô'6'2ü19 na akci
,,Maleěicků  Ź.etapa, Praha 3" inž anýrskou č innost dla následujĺ cĺ  specií ikace.

't. Název akce: Maleš ická ä .*tapa, Praha 3, Wi*plan 99996612

Ž. $biednatel: Technická spľ itva komunikacĺ hĺ . m' Prahy, a" s.
zapsaná v ÜR vedené m Městským soudem v Praze, oddĺ l B' vloŽka č ' ?ü0$g
sĺ d|o: Řásnovka 77aB, '110 00 Praha 1,lĆ: 0344?28ő,
DlČ : Cz0g447288
Bankovnĺ spojenĺ : PPľ  Banka, a.e',
Č . tjttu; 2CIa3100003l6Ü00

3' Přeđ mä t pÍ né ni
ĺ nŽenýľ ská lĺ nnost spoč ĺ vajici v pasouzenĺ  zadávacĺ  dokumentace (fiVZ} V
podrobnosti pDsp vč etně soupisu praci a kontľ olniho rozpoč tu, kterou zpľ acovala
společ nost Novák & Pä ŕ tneľ  *.r'Ü', Perucká 248115, 12Ü 00 Praha 2 {10/2Ü1ô) na
ä kti ,,Mgleš ĺ ľ ká 2' etapa, Ppha 3, č ' akce 9$996612- Soupis pracĺ  je sestaven s
vyuŽitĺ m Cęnov* sousĺ avy URs' Zpracovánĺ  FD pro podáni ż ádos{i o stanovení
ú pravy pľ ovozu! vč .' situace, vzoľ ových řczť ł  přĺ cnáho uspořádánĺ , rozpoč tu a
pĺ ojednáni.

3' Doba pĺ nění :

{. Cens: dle cenové  nabĺ dky btz DP}-{ č iní : 97 350,_ Kc
ÐFH 21o/ł  2Q ą44; Kě
dle ce nové  nabĺ dky vč '. ä PH Č ĺ nĺ : 117 79A.,- K*
DFŁl bud* Ůč tována v souladu se zákonern č ' 235l20CI4 $b., 0 dani z přidané
hodnoty, v platné m zné nĺ '

5' Mĺ sto plnä nĺ : Praha 8

6. Záeł upce zadavatęlo vę věcech te*hnickýeh {T0l}: lng' stanÍ sl*v Š ebesta t*l': +4Ż0 6Ü3 469
733, e- ľ l aĺ l : sł ä ĺ 1ifilaĽ 5*bÖstő&tsk.ä í gbgsł

7" Platebnĺ  podmÍ ľ rky:

do 19.7.2019

Techĺ lcká spĺ tva konrunĺ kacľ  hł . m' Proĺ ry, e.s,
iápig V oR 'Jedsn*m M5 V pľ aŽt V rddil€ B Vlořka 2rl5*
Rá$nbvka 77Üls 1"tÜ 00 Pľ üha l _ $lá.* ŕ ú ěsĺ r



T*chnickä správa komunikaci hl. m. Pľahy, a.s.

Řásnovka 7?018, 110 Üü Pľaha 1 _ $taľéMĚsto

TSK
".,.

Faktuľa bude vystavsnä nä objednatele, Technick* spľáva komunikacĺ hl. m. Pĺahy, a. s.
se sĺdlem Rásnovka 77ał8,11Ü 00 Praha 1, zapsaná v oR vedexém Městským soudem v Pľaze,
oddĺl B, vložkač.20ü59, lČ:0344728$, Dĺl: cZ o344728s

Součástĺfaktury bude předávaci pľotokol o pľovedaných prací, na faktuľu uvádějte Čĺslonašĺ
objeďnávky' Lhůta spĺatnosti faktuľ bude 30 dní.

g. Ba!Šíujednáni:
Dodavatelje v případě akreptaec povinen obj*dnávku potvrdit, cenĺ

eli nä e'mallovou adres & a
stextem

',Akceptuj*rne
objednávku ě. A10011119/4210 zo dne 18.

3CI19.

Akeeptacĺtétoobjednávky objednateĺ i dodavatcl polvrzují, Že přiję}íľn*jędnłiv*nípostupovali čestně a
tĺanspaľentněa sou*asně sę zavazují, źetakto budou postupovat ĺpři jejim plněnĺ a veškeľých
cinnostech s nĺ souvigejicĺch' $mluvnĺ stľany pÚtvľřujĺ, žese sęznámily se eágadaľnłCriminal
coĺnpliance programu Te*hniľkésprávy komunikacĺ hl' m. Frahy, a.s" {dále jen

'CCP"), kteľéjsou na
webových stránkácl'l objednatele' zejména s Kodexem CÜP a zavazují se týo eásady po dobu trvánĺ
smluvnĺho vztahu dodrřovat, Každá za smluvnich slran se zavaxuje, Že bude jednat a přijme opatřenĺ
tak, aby nevzniklo dtllvodné podozřenĺ na spáchánĺ tręstné'hočinučłlĺ jeha spáchání, tj' tak, aby
kterÉkoli ze sĺnluvnich stran nęmohla být přičtena odpovědnost podle aák. č.41B/2Ü11 Sb', o tlestnĺ
odpovědnostĺ právnických osob a řĺzenĺpľoti niľn ngbo nevznikia trestnĺ odpovĚdnost jedna.iĺcích osob
padle záĺ<. Č'40/2009 sb., tľestnĺzákonĺk.

T*to obj*dnávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z niehž každá má platnCIst originálu. Po jednom
stejn*pise obdľżíobjednatel a dodavatel^

V Praze dne 18.S.?019

T*chnická spľáva
lng' Jiřĺ Mayeľ

hl. m, Frahy, a.s.

Ředitel investičnĺhoúseku

otljednávku akc*ptoval dne

Fřĺlnlry: 1x cenová nabídka

Tectlnická spĺ&va kornunikôc.ĺ hi' řŔ" Pĺĺhy,a.s-
:ápis v 0R vedenénl ŕVls v Pľare v ôddĺiÉB vlożka 2005s
Rásnovka 7ř0lB. 110 00 PÍ&ha 1 - staré Mě$to

za zhotovit

Upo:oľn&ni:

]"ęchnteríii spĺĺivakol.-ti"ĺtrikaci hl n Fľalĺy,a s {ĺĺá|*;err '.T$K '} ĺJdm)tá při svÔ ňlnnĺ::.ti jaĺśékn;'pl*tjpiáVnl a nęęlicků jedn*ni a V lnaximáln1 m]i"e

a Fĺ'atip}áťni iednáni, které je v ľořĺ}Ôťĺ]äĺ:jcF Fűkud Ôtiĺ)ka j*(lnei'iČ} Ža TsK i6cĺná v iÔäp{JľL} s Cĺ]P, n*ni takov jeťjnáni porlażcváľlo za 1ecinálli
v ĺá}i.i nebÔ Żájr*u Tsl{

tlo: 0sqąĺ2*ĺ'nlČ:cz034472s6
Tel-: {4*Ü Ž57 öJ5 111' *.maĺĺ:ĺ*kQtsk-praha'cĺ

www.l$k-plBhä.cz, Daŕovässh.ánkój miVq4t3



Veškrnová Anetta

od:
odesláno:
Komu:
Kople:
Předmět:
Pří!ohy:

Příznak pľo zpracování:
Stav příznaku:

Ptáček Lukáš <

18. června 20L9 t6:I7
ŠebestaStanislav; Veškrnová Anetta
Bednář Aleš

RE: objednávka Malešická 2

J-9TA1-0015.pdf

Zpracovat
opatřeno příznakem

Dobąi den,

akceptujeme objednávku č'.Aloo1'tl19l42to ze dne 18.6.2019 a přílohou zasíláme tuto objednávku
podepsanou.

S pozdravem a přáním hezkého dne

lng. Lukáš Ptáček

Vedoucĺ střediska Praha

Divize Technická asistence

Mobil:

E-mail:




