
Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax281912861

Objednávka č. 2019/0924/0l/MT

OBJEDNÁVKA
Dodavatel Odběratel

Subjekt Ekologické a inženýrské stavby, spol. s Městská část Praha 14
Ulice Náchodská 2421 Bratři Venciíkú 1073
Město Praha Praha 9
PSČ 19300 198 21
Vyřizuje Markéta Tomášové
Telefon
IČ 18626084 00231312
DIČ C218626084 CZ00231312

Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme dodatečné zábradlí + okopový plech (požadavek stavebního úřadu) na 
akci ..Komunitní centrum Hloubětínská 55"

Cena bez DPH 
DPH 21 % 
Cena vč. DPH

120.982,36 Kč 
25.406,30 Kč 

146.388,66 Kč

Splatnost faktury je 14 dnů

Podrobnosti platby
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Datum 28.06.2019
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky
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Radim Zwíener

Od;
Od«sfáno:
Komu:
Kopie:
Předmět;
Přílohy:

pondělí 17. června 2019 17:43

KCH - dodatečná zábradlí + okopový plech 
KCH ' venkovní dodatečná zábradlí.xisx

Dobrý den,

Děkují

/yrobni ředíte 
EKIS, spoL s r.o 
Náchodská 24

www: www.eKts~as.C2

EKIS spol. f r.a N.Khod
^'noo ^

Tato zpráva (včetně pfípadnýci příloh) muže obsahovat důvěrné informace a je určena pouze zamýšlenému adresátovi (adresátům) Nejste-ll 
zamýšleným adresátem dovoluji s Vás požádat, aty jste tuto zprávu okamžitě cdsíranili, nepořizovali z ní žádné kopie ani Ji nepřeposílali nikcmu 
dalšímu Upozorněte, prosím, ocesilatele prostřednictvím odpovědi na tento e-maíl

Společnost EKIS, spol s f o výslovné upozorňuje, a to bez ohledu na cbsah této zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním 
vedoucím k uzavřeni, ukončení či změně jakékoli smlouvy se společností EKIS, spot s r o , ani potvrzením přijetí nabídky Uzavření, zména. 
ukončeni, doplněni smlouvy, nebo přijeli nabídky společností EKIS, spol s ro je možná pouze písemně, a to formou listiny podepsané 
oprávněným zásiupcerr* společnosti EKIS. spol s ro . jiné formě jednání (např e-mailem, telefonicky) nelze přisuzovat žádné právní následky 
Přiloženou zprávu není možné považovat ani za jakékoliv jiné jednání společnosti EKIS. spol s r o . ze kteréio by bylo možné usuzovat, že se 
uzavření jakékoliv smlouvy čí akceptovárí jakékoliv nabídky společností EKIS, spot s r o jeví jako vysoce pravdépodooné. pokud společnost EKIS 
spol s r o výslovné písemné neuvede, že se jedná o závazný charakter obsahu této zprávy Adresát této zprávy současné bere na vědomí, že z 
případného ukončen' vyjednání o smlouvě v jakékoliv fázi a to i bez vážného cúvodu nelze vyvozovat žádné následky Veškeré cenové nabídky, 
kalkulace, rozpočty u nichž není výslovné uvedeno, že jsou závazné, jsou předávány s výhradou nezávaznosti v souladu s §2622 zákona 
č 89/2012 Sb




