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Ká9á=,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Pr vloZka 1478

Ičo: 00066001 T" "7
DIČ: CZ00066001 PRAGOPROJEKT, a.s.
naše zn.:

vyřizuje· K Ryšánce 1668 16
tel.: 45272387 Praha 4
fax.:

e-mail: L_
č. žádanky: VZ-672/19

datum: 3. 10. 2019
0

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0-2467/00066001/2019
Název: 11/101 Úvaly - Řičany", projekt podrobného GTP dle TP76

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky mj Množství cena vč. DPH
11/101 Úvaly - Řičany, projekt 1,00 119 790,00
,podrobného GTP dle TP76

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky,

Celková částka bez DPH: 99 000,00
Celková částka s DPH: 119 790,00

0

Upozornění: Vzhledem k tomu, že KrajsŮ správa a údržba Středočeského kraje není v hlavni
činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plněni nepoužívá pro svoji
ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a
obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročeni je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo
objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám
bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dni po jejím doručení objednateli.

Datum:

Dodavatel objednávk
a s objednávkou sou

Při|ohy:
zadanka_vr.pdf

6102 -01-



" PGP.pdf

F

C



čísíd činmjsti předmět objednávky místo realizace TJ ' množství cena za jednotku cena včetně termín
l (bez DPH) cena bez DPH l DPH dokomeM

l

11/101 Uvaly - Ričany,
projekt podrobného GTP 1,00 99 000,00 KČ 99 000,00 KČ 119 790,CK) KČ
dle TP76
,*



Kááaa,
ŽÁDANKA

Číslo žádanky: VZ-672/19

(limitovaného, individuálního příslibu)

Název žádanky: ,,11/101 Úvaly - Říčany", projekt podrobného GTP dle TP76

Typ žádanky: Žádanka na uzav. sml. vztahu - dodávky a služby (do 100 tis KČ bez DPH)
Stav žádanky: Schválená
Datum: 25. 9. 2019
Workflow: Žádanky VZ- Praha - Ol -
vyřizuje:
tel.:
e-mail:

' "Předpokládaná cena
Popis ' NS

l..... , . , (bez DPH)
,,11/101 Uvaly - Ričany", projekt podrobného GTP . 99 000,00 KČ
dle TP76

Požadovaný termín dodáni:
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PRAGOPROjEKT, a. S. PRAGOPROjEKT

naše značka Krajská správa a údržba silnic

vyřizuje Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská ll

datum' 150 21 Praha 5

Věc: Cenová nabídka - II/101 Úvaly - Řičany, projekt GTP

' Na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na vypracování projektu

podrobného GTP dle TP 76 pro výše uvedenou akci.

Cena celkem
Cena celkem bez DPH 99 000
DPH 21% 20 790
Cena celkem vč. DPH 119 790

Termín plnění: 29.11.2019

Pro vyloučení všech pochybnosti tímto výslovně prohlašujeme, že tato odeslaná a Adresátovi
doručená cenová nabídka (ďáie jen ,,Nabídka") není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.. Tato Nabídka tak představuje pouze podklad pro
další jednání smluvních stran o obsahu smlouvy, která bude následně uzavřena v písemné
formě. Platnost Nabídky je omezena na 30 kalendářních dni po doručení Adresátovi.

S pozdravem

Sídlo: k Ryšánce 1668/16, )47 54 Praha4 iC: 45272387, Dl¢:CZ45272387, C. U.: Cerídikaty:
tel.- +420 226066 11í,fax. +420 226066 119 Zapsán v obchodnim rejstřiku, Městského soudu v Mze, ČSN EN ISO 9001:2001
www.pmgoprojekt Cz oddíl B,vloZka 1434 C5n en iso 14001·2005


