
 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA _ KOLODĚJE

K Jízdárně 9/20, Praha — Koloděje, 190 16

tel., fax.: 281 972 050,281 971 010

c-mail: infogagkolodejexz

Objednávka č.' 79/2019 Vyřizuje: Vladimír Mužík

č.j.: MC P-KLDJ 1586/2019

 

 

 

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

MČ Praha - Koloděje

K Jízdárně 9/20 IČ: 00240338

193 16 Praha - Koloděje

Zastoupené: v

lng. Angela Morávková - starostka gankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

Cislo účtu: 200711389l0800

DODAVATEL / ZHOTOVITEL „

Ekologické a inženýrské stavby s.r.o. lC: 18626084

Náchodska 2421 DIČ:—G-ZQ51A2Ý4391 “ ;„Íqý

193 00 Praha 9

Zastoupenvr lng- Drbohlav——
 

Objednáváme u vás zhotovení níže uvedeného díla/dodávku zboží za následujících podminek:
 

|. PŘEDMĚT PLNĚNÍ — Rozšíření chodníku Etapa VI — ul. K Běchovicům.

Na základě Vaší nabídky u Vás objednáváme rozšíření chodníku podle PD, Etapa VI — ul. K Běchovicům.

 

 

u. DOBA PLNĚNÍ

30. 9. 2019

 

 

 
III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena 117 221,00 Kč

DPH 21 OA) 24 616,41 Kč

Cena včetně DPH 141 837,41 Kč

Objednávku, prosíme, přiložte jako přílohu k Vašemu daňovému dokladu, v opačném případě Vám bude faktura vrácena.
 

 

 

 



 

 

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura — daňový doklad bude vystaven po splnění poskytnutí předmětu objednávky

Cenu uhradí objednatelvdodavateli na základě faktury -— daňového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotovení vystavena

a odeslána na adresu MC Praha — Koloděje, K Jízdárně 9/20, 190 16 Praha — Koloděje.

Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že

slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele sídlo, IČ, DIČ

- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ

- evidenční číslo daňového dokladu

- bankovní spojení dodavatele

- datum vystavení daňového dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- rozsah a předmět fakturovaného plnění

- číslo objednávky

~ fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury
 

 

v. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní

ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli Škodu, ktera'

vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

vr. ŘEŠENÍ SPORÚ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.
 

 

vn. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITEL|.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst, (3), Zákona č, 89/2012 Sb, vylučuje přijetí této objednávky s

dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto

„Potvrzení“ doručte OBJEDNATELl/ZADAVATELI.   
V Praze dne: 8.9.2019

Za objednatele:

 

Jiří Šejna „»lňg. Angela Morávková

tajemník starostka

   

DOLOŽKA

Vsouladusš43 odst. lzákonač. 131/2000Sb.,

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů tímto městská část Praha Koloděje

potvrmje, že tento dokument schválilo

zastupitelstvo městské části Praha - Koloděje

usnesením č3 * M.
   

“.1.../.....v..dne.....3.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA _- KOLODĚJE

K Jízdárně 9/28, Praha _ Kolodéje, 190 16

m, fax.: 281 972 050, 281 971 010

c-maih iafimiggivd(Liam

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č.: 79/2319 ze dne: 8. 9‘ 2019

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

DQDAVATEL 1 ZHOfanEL

Ekologické a inženýrské stavby s.r.o. gt: 58626084

Náchodská 2421 nič: 8225124391»

193 00 Praha Q

  
jméno stamiámšho zástupce. jeho podpis a razítko;



 

 

 

Rozšířenírchodníku —_ ulice ÍKNBVěchovicům, Praha - Koloděje ._ ,

lng. Michal Drbohlav, tel.:— , 7—

Soupis provedených prací
 

 

 

 

 

 

Položka _ , m výměra cena iednotková cena celková

rozebrání zámkové dlažby v chodniku _ m2 * 48,50 192,00 _ 797 312,00

ruční odkopávka na Výšku mama, „ , _ _ __ _ _ . _ _ m3 „ 400, _ _, ,1 62900. 6 480,00
ruční odvoz výkopku na kontejner kolečkem _m3 4,00 _ 1 980,00 7 920,00

odvoz přebytečné zeminy na skládku m3 4,00 456,00 1 824,00

skúdkovnézemhw m3 _ 400_ 63600 254400

vybourániobrubniků , , ,_ vm * , 48,50 466,80 22 639,80

ruční odvoz betonu na kontejner kolečkem _ , , , m3 3,00 , 1 980,00 , 5940,00

odvoz vybouraných betonů na skládku m3 . 3,00 456,00. 1 368,00

skládkovné betonu m3 3,00 636,00 1 908,00

zeětná PPK'édkaebwbnikfi do betOHOVéňOJOžeSoně-“rou __ , , , ,m , 48150 _ 386140, 18 74040

Podkladní Kameniv09/32mm t'—_1_5_cm _ , _ , , _ _ , m2, _ 1220, _ 225,60, 2 75232

lože poddlažbu z kameniva 4/8mm tl. 4cm m2 12,20 82,80 1 010,16

pokládka zámkoverdlažby do lože se zhutněnim , , „ vm2 ,, , 60,70 _ 310,80 , _ _ 18 865,56

zámková dlažba Šedá 20x10x6orn — material včetně dopravy , V _ , m2 12,20 _ 502,80 6 134,16

úprava povrchu zeleně za obrubníkem _ ‘m _ , 48,50 , 78,00 3 783,00

Geodetioke zaměření a předáni na IPR _ , , _ kpl _ 1,00 6 000,00 6 000,00

Součet ............................................................................ 117 221,40

Celkový součet bez DPH .................................................................. 117 221

V nabídce není d'okunďentačeškútečného provedni,„jelikožvneni dokumentace pro výběr zhotovitele.

V nabídce není zahrnuta Účast zhotovitele při kolaudaci.

ing; Michal Drbohlav

_ Ekis, spol.sro.

Náchodská 2421

Praha 9 - Horní Počernice

' ' E4hi'aií?

V Praze dne 16.08.2018
 

19300  


