
Měna: CZK  Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje: Nikol Vacková  E-mail : nikol.vackova@prg.aero

Pol. Popis objednávaného plnění Množství MJ Cena/MJ Cena celkem_________________________________________________________________________

10 22930_Střecha kolem Bonbonku - úprava PD       190.000,000 JV           1,00       190.000,00
Objednáváme revizi původní projektové dokumentace dle platné legislativy a aktuálních standardů.

Rozsah revize PD bude minimálně:
- stavební a statická část
- elektroinstalace # hromosvod
- záchytný systém na střeše
- PBŘ
- tepelně technický posudek
- výkaz výměr a kontrolní rozpočet
- účast na VV, kompletace, tisk

Dodání PD minimálně 60 dní od písemné výzvy.

Kompletace tisk: 6 paré

Vyřizuje Jakub Kijonka_VPS tel: 606 618 183

K zahájení prací Vás vyzveme s předpokladem na měsíc 5/2020 a dokončení nejpozději 9/2020.

_________________________________________________________________________
 Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):            190.000,00 _________________________________________________________________________

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy
uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.

V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele
uveřejněnými na adrese URL:

https://www.prg.aero/vyberova-a-poptavkova-rizeni< />

Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, Jana Kašpara 1069/1, 160 08 Praha 6.

Emailová adresa: invoices@prg.aero

Splatnost faktury počíná běžet ode dne jejího doručení Objednateli.

Nebude-li mít faktura náležitosti uvedené v příslušné rámcové smlouvě, nebo v případě, že tato objednávka není vystavena na základě rámcové smlouvy,
pak náležitosti uvedené ve shora uvedených obchodních podmínkách, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení
řádné faktury neběží.

OBJEDNÁVKA

Číslo: 5093459

Dodavatel:

D-PLUS PROJEKTOVÁ
A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 45/16
186 00 Praha 8

(dále jen "Dodavatel")

IČ:         26760312    DIČ:           CZ26760312
OR:/ŽR:     

Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Kontaktní osoba: Jakub Kijonka

Datum vystavení: 12.12.2019
Dodací lhůta: 30.09.2020

Objednatel:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně

(dále jen "Objednatel")

IČ:  28244532  DIČ: CZ699003361
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003



K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.

Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.

Společnost Letiště Praha, a. s. upozorňuje, že je povinným subjektem podle zákona o registru smluv.

_________________________________________________________________________
Dodavatel: D-PLUS PROJEKTOVÁ Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Hrubešová Alexandra

Datum: Datum:_________________________________________________________________________
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