
MĚ STSKÁ Č Á ST
PRAHA ľ!

Objednávka Č .: OBJ/2019/0286

Objednatel: Dodavatel:

Mě stskáčást Praha 17 DAP. a.s.

Odbor ž ivotního prostředí a dopravy Sarajevská1498/17

Ž alanského 291/12b [2000 Praha

163 02 Praha — Ř epy Ičo: 26508583

Ičo: 00231223 DIČ : CZ0023 1223 Oprava komunikace (vjezdu) v ulici U Boroviček, k.ú.

Ř epy

Předmě t objednávky:

Oprava komunikace (vjezdu) v ulici U Boroviček, k.ú. Ř epy — řezáni ž ivice do ti. 15 cm; odstraně ní
stávajících povrchů, ž ivice, betonu a podkladních vrstev vč. odvozu a ulož ení na skládku; úprava a hutně ni
pláně ; vybourání stávajících silničních obrub, osazení obrub a betonu pro opě ru; zřízení podkladní vrstvy,
cementovástabilizace, hutně ní, oprava kaverny; vyrovnání ACP a pokládka ACO, oš etření spár; zemina
pro založ ení trávníku vč. osetí.

Termín plně ní: 09.10.2019 Cena plně ní s DPH: max 108 514,01 KČ

Mgr. David Zlatý

Příkazce operace:

V Praze dne 02.10.2019
vedoucí cxlboru Ž PD

Odbor ž ivotního prostředí a dopravy

Obevnésmluvní nodmínkv; I)odavatel bere na vě domí, ž e tato objednávka bude objednatelem povinně zveřejně na
v plném rozsahu v Centrálním registru smluv podle zákona Č . 34012015 Sb. aje právně účinnádnem zveřejně ní, a to
současně s písemnou akceptací objednávky dodavatelem. Tuto akceptaci proveď te buď písemný m vyjádřením v níž e
připravený ch polích, případě datovou zprávou, dopisem nebo e-mailem s uvedený mi nálež itostmi. V případě
potvrzeni e mailem není nulný uznávaný elektronický podpis zprávy. Akceptaci objednávky je třeba učinit nejpozdě ji
do pě ti dnů po doručení objednávky. Toto ustanovení platí v případě , ž e cena plně ní přesahuje 50.000,- K.

Objednávku akceptujeme

____

Datum

Jméno, příjmení ľ ‘ 1P -

7

_______

Funkce zástupce podnikatele

ičo — i:--‘ ‘ — --.-

Fakturační podmínky: Na faktuře uvádě jte naš e Č íslo objednávky 0BJ12019 0286, jinak V bude
faktura vrácena. Kopii objednávky vraťte prosím s fakturou.

Poznámka:

Vyřizuje: Mgr. David Zlatý , tel.: +420 235300634, E-mail: david.zlatypraha17.cz

Bankovní spojeni: Č eskA spořitelna a.s., ě .ú.: 27-2000700399/0800

MEŠŠŽĹŽŽÍST objednávka č.: oBJ/2019/0286

Objednatel: Dodavatel:
Městská část Praha 17 DAP. as.
Odbor životního prost edí a dopravy Sarajevská 1498/ 1 7
Žaıanskèhø 291/ı2h 12000 Praha
163 02 Praha - epy IČO: 26508583
IČO: 00231223 DIČ: C200231223 Oprava komunikace (vjezdu) v ulici U Boroviček, kin.

epy
P edmět objednávky:
Oprava komunikace (vjezdu) v ulici U Boroviček, k.ú. epy ~ ezání živice do tl. 15 cm; odstranění
Stávajících povrchů, živice, betonu a podkladních vrstev vč. odvozu a uložení na Skládku; úprava a hutnění
pláně; vybourání Stávajícíclı Silničních obrub, osazení obrub a betonu pro opěru; z ízení podkladní vrstvy,
cementová Stabilizace, hutněni, oprava kavemy', vyrovnání ACP a pokládka ACO, Ošet ení spár; Zemina
pro Založení trávníku vč. osetí.
Termín plnění: 09.10.2019 Cena plnění S DPH: max 108 514,01 Kč

P íkazce operace:
Mgr. David Zlatý

V Praze dne 02.10.2019
vedoucí odboru ŽPD

Odbor Životm'ho prost edí a dopravy
Qgeenš gmluvní podmínky: Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka bu e o je nate em povinně Zve ejněna
v plném rozsahu v Centrálním registru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb. aje právně účinná dnem zve ejnění, a to
Současně S písemnou akceptací objednávky dodavatelem. Tuto akceptaei proveďte buď písemným vyjád ením v níže
p ipravených polích, p ípadě datovou Zpravou, dopisem nebo e-maílem S uvedenými náležitostmiA V p ípadě
potvrzení e mailem není nutný uznávaný elektronický podpis Zpravy. Akceptaci objednávky je t eba učiní nejpozději
do pěti dnů po doručení objednávky. Toto ustanovení platí v p ípadě, Že cena plnění p esahuje 50.000,- KĚ
Objednávku akceptujeme

Datum Ä?ˇøI/ý,
,'07 ,

Jméno, p íjmení ,v/ćżľš" JM.:4*/ .
k' 4-/

Funkce Zástupce podnikatele Č' 4/7/fďflě»4/1/73'

Fakturační podmínky: Na faktu e uvádějte naše číslo objednávky
faktura vrácena. Kopii objednávky vraťte prosím s fakturou.
Poznámka: l

Vy izuje: Mgr. David Zlatý, tel.: +420 235300634, E-mail: david.zlaty@prahal7.cz
Bankovní Spojení: Česká Spo itelna as., č.13.: 27-2000700399/0800


