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vÝzv* l{ p§§§yT§uTí ptNřNí

v§zvg č. a0lgťpvolgí§

{dát* téř j*n,,ťrťa"}

v růmď'poďlimiťnf l*&ynd zakúzky s nózvem

. ,rNákup patic pro stožáry veřejného osvětlení"

Technologie hlavního rněsta Prahy, a.§., se síd|em; Dělnická ?13/t2,170 00, Praha 7. lČ: 25672§41

{dá le jen,,l(*pující{}

tímto v souladu s článkem 3, odst. 3,1 Ránncová smlouvy na dodávku patic pro stožáry veřejného osvětlení
l* dne, ž7,. §, tslB {dále jen *r§mcavá §míouva"} vyuývá

VRBlCfiÝ §.ř.§., se sídlem: Pekařská I639/79a, Kateřinky, 747 05 Opava, lČ: 28S5339a
{dá le jen,,Prodávající"}

|s dodávc* ?bgří dte rárncové xr:íouvy, tj, dodávku pat|e pro *tcžáry veřejného osvětlení dle přílohy č. t
rárn*gvó smlouvy {T*chnieká specifikac*}, e to v ná§ledujícírrr počtu kunň rořadqv*rt§*rq3bsií;

PÁTl{§ pns §TOŽÁ§ TYP J/K _ F,l POLYMER §rT§hl RAL?§O§ - 145fi?§0*2§ ks

PATlcE PRo sToŽÁR TYP J/K - P2 POLYMER B§TON RAL 700§ *3,45-22all200 - 10 ks

Fředpokl§daná r*n*;§$.frs§.- KČ bel §Fli

Termín dodání Zboží: do 20.9. 201"9

Mlsto dodárlíEboř{l §tketovská 111. í§,O.fi§ Fr:aha §

§dpavě.dným rástu§ceín Kupujícího pro přévletí pln§nídle tóto inýzvy je , vtdo.ucí gklgdu,

V Prar* dne 3.§.3O1§

líRBt§Kf s.r"o

)

”* TECHNQLcmgHLAVNIHO Mgsz'A
{#538735}???
wig maé me‘iwpaio

«
w

?

WZVA K 5335mmmi pLNENi‘

WZVA E. 2039/Pv0/o12

(défe téi jen ”Wzva‘?

v rémci pod/imitni vefejné zakézky s nézvem

,,Né¥<up patic pro stoia’ry vei‘ejného osvétiam’”

Technaingié Navraiha mésta Prahy, 3,5., 58 sidlem: Détaicka’ 223,132, 170 00! Praha 7, 35: 256?2541
{déie §en ”Kupujicfl

tfmto v souladu s fla’nkem 3, odst. 3.1 Rémcové smlouvy na doda‘vku path: pm stoiéry vefejného ogvétleni
28 due 2?, 9. 2618 (da’ie jen ,,rémcevé smiouva") vyzy’ma’

VRB¥CK‘? 3430” se sidiem: Pekafské 1639,0923, Katefinky, 74? OS Opava, £52: 2865339é
(déie §e£§ ”Proda’vafici”)

k dsdévce sfi die rémcové smiauw, t}. dodévku patic pm smiéry vefejného csvéfieni die pfilchy (“2. 1
rémcové smtauw (Technické specifikace), a to v nésfed ujicim puétu kusé’: poéadovaného Ebaii:

Pmcg PRO swim TYP 31K A m POLYMER 135mm RAL 7005 w 145/1203 ~ 20 ks

9mm: mo swim "m3 ,E/K ’ :32 POLYMER aEmN RAE. 7005 vldS-ZZG/IZOO ~ :10 ks

Weapokiédané cena: 96i000¢ K5 bez DPH

”Vermin dodém’ Zbaif: do 20.9. 2019

Mister dodéni aii: Sakuiuvské 121, 180 00 Praha 8

dovédnym zéstupcam Kupujfciho pro pfevzeti pinéni die této vy‘IZWje vedeucf skiadux

V Pram dne 333039

Technoiogierhiavnihu mésta $rahy,/;a;§.

VRBiCK‘? gm




