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Techniclĺá správa komunlkacĺ hl. m. PĺaĘ,a.s.

Řásnorka 77otB, tĺooo Pnaha 1 - StaľéMěsto

Adresáľ

oBJEDNÁVKA

obiednáváme u Vás' na ákladě poptávky a pbđoženécenové nabidky při realizaci stavby
,,Schoellerove FR' v úseku ulice Cukrovarská - Vo 90712ą Praha 18, ě. alĺoe l30s6' gcoradarcvý
průzkum komunikace.

í. Náaev stavby: Sďtoellercva FR' ě. akoe ĺ30E6

2. obiednatel: Teďtniclcá správa komunikací hl. m. Prahy' a. s.
zapsaná v oR vedeąém Městsffi soudem v Praze, oddíl B, vložka e 20059
s[ttlo: Řásnovra 7Tot8,1ío oo Pnaha 1,
It: O}4FľI2ťf'
DĚ: CZw726
Bankovní spo.jení: PPF Banka, a.s.,
č.ú&u: 2023í0@03/6000

3. Předmět plnÖní:gooradarový průzkum komrrrikace dle cenové nabídĘ

4. Doba plnění: do í0.í0.20í9

5. Cena: dle cenovó nabídky bez DPH činí:91 800,- Kě
ĐPH21% 19 278,_ Kč
dle oenové nabídĘvě. DPH činí:1í1 078'_ Kč
DPH bude účtovánav soutadu se zákonem é.23il2w4 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v dahém znění.

6. Místoplněnt Prrha í8, ul. Schoelleĺova

7. Zástupce zadavalele Dll: lng. Tomáš Tomáš, bl.:
e_m

8. PlatebnÍ podmĺnlĺy:
Faktura bude vystavena na objednatele, Tehnická správa koĺrrunikaci hl. ĺn.Prahy, a. s.
se sĺdtem Řásnovka 77atą,1ĺo oo Praha.í, zapsaná v óR vedeném Městským soudem U Pĺezľ.,
ocldĺ! B' vloŽka č.2oo59' lČ:03447286, Dtt: CZo34Pl728ľ5

&tlčástl ŕaWury bucle plbdáwcí protokd o pĺov*łtfJlplacĺ, nafakttlru uvá#tte čÍslonaśÍ
obiednávĘ

Lhťĺtasplatnosti faktur bude 30 cľrĺ.

INSET s. r. o.

Lucemburská 117on, í3o o0 Praha 3
lć:a3ő79727

N ooSllsa2go
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22.8.2019
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Teďtnlcká správa komunlkacĺ hl. m. Pĺahy' a.s.

Řásnovka 77ot8,11o oo Praha ĺ . staÍéMěsto

9. Da!šl ujednánĺ:
Dodavablje v přĺpadě akceptace povinen obiednávku potvrdiĘ a to do 3 ĺlnůode dne jejÍho doručenĺ

nateli na e-mailovou adresu
ve znÔnĺ: Akceptujeme objednávku č.objeĺlnävkvNď,5LJí9i423o

ze dne 22.08.2019'

Akcoptací této objedrrávky oĘednatel i dodarĺatelpotvraji, Že pň jejim sjednávání postupovati ěestně a
tnansparentně a současně se zavazuií, že takto budou postupovat l pň jeiĺm plnění a veškerých
činnosteďl s ní souvisejÍcíďr. Smluvní strarry potvtzuií, Že se seznámily se zásadami Crimínal
compllanoe progremu TeÓnické spľávy komunikacĺ hl. m. Prahy, a.s. (dále jen

'CCP}, které isou na
ľęl}ovýďl stránkácľt oĘednatele, zejmána s Kodexem CCP a zavaaĄÍ sg tyto ásady po dobu Wánĺ
smluvního váahu dodrŽovat. l(aždá ze smluvních stran se zavazuie, že bude jednat a pfiime opatřenĺ
tak' 9by nevzniklo důvodnépodeďení na spáďláni tĺestrÉhočinučik ieho spáchání' $. ták, aby
kterékoli ze smluvních stran nemohla být přiětena odpovédrost podle zák. č.418I2o11Sb., o tÍosd'l
odpovědnosü právnických osob a řĺzenípoti nim nebo rpvzĺrikla trestnĺ osovědnost jednajícíďrosob
podle zák. ć,-&lz0íJig Sb., trestni zákoník.

Tato obiednávka je vyhotovena ve đvoustejnopiseďr, z nłchŽ kaŽdämá platnost oĺigĺnátu.Po jednom
stejnopise obdrŽĺ objednatel a dodavatel.

V Praze dne

Technid<á správa
lng' Jiří Mayer

hl. m. Prahy, a.s.

Řeoitel investičníhoúseku

r. oldńch terĺ{
ôđzeDĺÍ2lŇSErs.ĺo.

TSK*.

objednávku akcaptoval an".ł.. :l.l!3.^

Kopie:

TcđnlclĆrprán komnllacl hl. m- PLhy. ..3.
ráplr v oR t t(hÍÉmMS v Prr:c ľ oddĺb B vloäĺr20059
Ŕ5novlrr 77or8. í1o oo Prdl. ĺ - st ŕ t'atto

DÉ:czo3a472E6
TCl.: ł{20 257 ols ĺ1ĺ,._mđ:llkelrt-pÍ.hr.ct

wwľ_tt.praha.cą Drtová rchŕnlc mlvq,lłs

INSEI's"r,o
LucrNłsuRsKÁ t17

TEL.: Ż2L 489 l11

GSM: 601 365 651

PřÍhhy: íx cenová nabídka

UpozoľrÉnĺ:
TechÍťckäspräfa komunlkacl hl- m Prahy, a s (däe Jen ,.TsK ") odmitá pil svéčlnnostĺlakg(oll protĺprávnÍa Í'tické iđnánla v maxtnflrÍ mli|e
dodĺžujetĺangpaĺcr'ilnct a lceaaitu Zaĺrěstnanci a ocoby jcdnaJĺcĺza TSK jsou povinni se pli svłĺljednán'i ltdit aásadaml Gľiminaĺcanpli*oe
pÍqgramu (dáls |en ,'ccP")' který|e neđĺlĺulsouéäślírrnnl l(.lňUry TsK' a<e2dä2 osob pd'niĺclch za TSK je povinna oŻnámit '|akélíoll podezielé
a prcalpráVni iednánl ' lderé !e v rozporu s ccP Pd(ud o6oba idmiiol za TsK jedftl v rozporu s ccP. ÍEÍĺtakoÉjednłll porłaŽoväno za ieĺlnáni
v ľłnclĺrboe{mu TSK



Tomáš Tomáš

od:
odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:
Přílohy:

Lucie Pokorná
28. srpna 20L9 LL:40

Tornáš Tomáš
Třešňáková Petra

potvrzení objednávky INSET s.r.o-Schoellerova, Praha 18
SKM_C30819082809560.pdf

Dobný den ,

Akceptujeme objednávku č.objednávkv A/oo37/L9/423o ze dne 22.8.2oL9

V příloze posílám scan potvrzené objednávky na akci č.13086 Schoellerova, Praha 18.

S pozdravem

Pokomá Lucie
asistentka ředitele

NSET s.r.o.
1t0n

Praha 3

1


