
 

MĚSTSKÁ ČÁST

pm17 Objednávka č.: OBJ/2019/0
171

 

Objednatel:
' Dodavatel:

Městská část Praha 17 '
AUTOTRAK, spol. s r.o.

Odbor životního prostředí a dopravy
Pod Pctřinami 21/7

Žalanského 291/12b
16200 Praha

163 02 Praha — Řepy
IČO: 45306028

lČO: 00231223 DIČ: (3200231223
Objednávka havarijní opravy chodniku v Třanovského

ulicí, k. 1‘1. Řepy 
 

 
Předmět objednávky:

Objednávka havarijní opravy chodniku v Třanovského ulici, k. u. Řepy —- řezání živice do tl. 10 cm,

vybourání stávající žívice, vybourání betonu a podkladní vrstvy, vybourání linky z kostek VD (očištěni a

znovuosazeni), úprava a hutnění, vybourání stávajících obrub, dodání obrub MONO 11, dodání obrub

PARKAN tl. 5 cm, osazení obrub, dodání betonu pro operu, zřízení podkladní vrstvy ŠD fr. 0—32,

cementová stabilizace + hutnění, vyrovnání a pokládka ACO + ošetření spár chodník i vozovka, odvoz

odpadu a uložení na skládku.

 

Termin plnění: 04.07.2019
Cena plnění s DPH: max 120 353,86 Kč  

 
 

Příknzce operace:

Mgr. David Zlatý

vedoucí odboru ŽPD

Odbor životního prostředí a dopravy

V Praze dne 12.06.2019   
 
 

 

Obecné smluvní podmínky: Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka bude objednatelem povinně zveřejněna

v plném rozsahu v Centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. aje právně účinná dnem zveřejnění, a to

současně s písemnou akceptaci objednávky dodavatelem. Tuto akceptaci proveďte buď písemným vyjádřením v níže

připravených polích, případě datovou zprávou, dopisem nebo e-mailem s uvedenými núlcžitostmi. V případě

potvrzení e mailem není nutný uznávaný elektronický podpis zpravy. Akceptací objednávky je třeba učinit nejpozději ,

do pěti dnů po doručení objednávky. Toto ustanovení platí v případě, Že cena plnění přesahuje 50.000,- Kč. . /

Objednávku akceptujeme

Datum . 32 416- 21119

Jméno, příjmení [/{j’O/fl //’ff;/’
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Funkce zástupce podnikatele

IČO

Fakturační podmínky: Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky CBJ/2019/0171,

faktura vrácena. Kopii objednávky vraťte prosím s fakturou.

Poznámka:
'

 

 

 
jinak Vám bude

 

 

 

 

 

Vyřizuje: Mgr. David Zlatý, tel.: +420
, E-mail:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-20007003
99/0800

    
 

 


