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tíÝřVA K p§§l§Tl§utí xr*lřNí

vÝevn ř" zoa§lP$§/§r?

{dále t§ž jen,,výeva{J}

v,růati ptďlim$ni rreřelnd rakózky s núzvem

,,í{á kup patic pro,stožá rry veřejného osvětlsn í"

T€c?rnologle hl*vníhc mě*ta Prahyr,6,, ge sídlem: Dělnická Z1.}lti-, í.7S 0S, Fralla ?, lČ: 25672541
tdále jen ,,Kupuiící"}

tímto v souladu s článkem 3. odst" 3,1 ftámcové smlouvy na d,ódávku patic pro stožáry veřejného osvětlení
le,dng 27. 9",20i8lídá!e Jen ,.rátncová smtouv*"} v3čW§

VRBrcKÝ §.í;o.1 98 sídlem: Pekařská t639l?9a, Kateřinky, 747 Os0pava, lČ; 28653394
{dá le je n,,Prodávejícír')

k dod*vc*-Ibgží dle nírnegv€,§mlouvy", ti. dodávku patic pro stožárv veřejného osvětla*ídlo přílohy čr 1
rámcovésmlo,uvy {Ťechnická specifihacel, a tov ná,stedujícírn,Fattll k§*r} řožadovacého Zbořť:

pArl[§ FRO§T§ŽÁ§ ]Yp JlK - Fn potYMEfr BETON R§L 700§ . l4§/liCI§ * í,O,k*

pATlc§ FRo §TOŽÁR fip J/K _ P2 PoLYMEB BITON HAt 7085 -L45-?20/7200 * 10 ks

PATlct pRo §TOŽÁR TYP s - pOLYMER B§ToN RAL 7005 900195 -20 ks

Předpokládaná cenal:l,í81s0sf Kč ber DPH

Termín dodání Zboží: do 31-1.2020

M§sto, dodání Z§oří:: §okolovská le 1, 180 0& Fraha. §

§dpovřdxýrn zástupcern Kupujícího pro převzetí plnění dle téts rlýxvy je 

V Praze dne 13.1,2020

T*ehn*lngi* města Frahy, a-s"

VB§lťttÝs,r.p

HLAVNiHO Mésm
9mm}!
mix: mask? metmpfik

j TECHNQLOGJE

sx K PQSKWNUTI’ PLNfiNI‘

WZVA é. 2020/PVO/017
{da’le téi jen ,,v§'zva”)

v rdmcf podlimitni vefejné zakézky 5 ndzvem

,,Nékup path: pro stoiéry vefejného osuétieni"

Technologie hlavniho mésta Prahy, 3.5., 5e sidlem: Qélnické 213/12, 1‘20 Oi), Praha 7, 1C: 25672541
(déie jen ,,Kupu§ici"}

tfmto v swiadu s fiiénkem 3. odst. 3X1 Ra'mcové smiouw na doda‘vku patéc pm stoiéry vei’egnéhc osvétleni
ze dne 27. 9, 2018 (date jen ,,rémcova’ smiouva”) vyzWé

VRBICK‘? 5.120., se sidiem: 9ekafské 16391793, Katefinky, 747' 05 Opava, IE; 28653394
(déie jen ,,?mdéva§ici")

k dodévce Zboii die rémcové smlouvy, tj. dodévku patéc pro staiéry vefejného osvétfeni die pfilohy f1. 1
ra’mcové smlouvy {Technicicé specifikace), a to v nés§edujicim poétu kusfi poiadovanéha Zboii:

PATKE 9R0 $302138 WP 3/K — P1 POLYMER SEYQN Riki 7005 - 145/1200 - 16 k5

PAT¥CE F’RQ 3mm TYP J/K — pz POLYMER BETON RAL 7005 ~145-220/1200 - 10 ks

PATsCE PRO 5702M TY? 5 ~ POLYMER 35mm RAL 7005 900/95 —20 ks

Pfedpokiédané cena: 118.000,~ Kc: bez DPH

"Vermin dodénf Zboii: do 3112020

Mists doctéabaii: Sokolovské 121, 180 00 Praha 8

Odpsvédngzm zéstupcem Kupujiciho pro pfevzeti piném’ die této Wavyje

V Praze dne 13.1.2020

Techneiogie hiagfiiha mésta Prahy, as.

VRBICK‘? mo




