
,MěsĽskä
= '

odzp- 7p- 12

OBJEDNÁVKA Č.: ODŽP/00016/2020

ODBĚRATEL: |DODAVATEI.:

Městská část Praha 6
,

C D V služby. s.r.o.

: ODŽP- ŽP- 12
ČS. armády 60)/23 l i Na Zatlance 1350ň3

16052 Praha 6 ' 15000 Praha

Zapsán v RES dne l. 7. )973

Peněžní ústav: ČS a s., pob. Praha 6. Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800 jTel:

,Fax: Fax:

'E: www.praha6.cz E:

ĹJČO: 00063703 DIČ: CZ00063703 IČO: 49356445 DIČ: CZ49356445

Příjemce dodávky ODŽ'.P- Zp- 12 Odbor dopra\! a Zi\'olniho pro$třcdl - 12

Kontaktni osoba: Baumnvá Ludmila Ing. S pK)jeni:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme: Oprava poškozených chodníčků dle RS (raporty) - Oblast 1,2,3

Na základě Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zelené a úklidových prací na území Praha 6
S 275/2017/ODŽP ze dne 27.03.2017 u Vás objednáváme opravy povrchů parkových cest a chodníčků - dle přílohy této
objednávky (Raporty na území MČ Praha 6 - výkaz výměr).

Za Objedn ntrolu služeb odpovědný Ing. jiří Beneš, za Poskytovatele .je za součinnost při kontrole služeb
odpovědný

Veškerý odpad bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č.185/200l Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů. v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Odpovědnost za škodu, spojenou s pracemi na této zakázce, nese dodavatel do dne předání a převzetí prací. Dojde-li v
důsledku činnosti dodavatele k jakékoliv škodě, dodavatel bude za tuto škodu odpovědný v plném rozsahu.

Dodavatel bere na vědomí, Ze Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle úkona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. s výjimkou informací podléhajícich obchodnímu tajemství ve smyslu
Občanského zákoníku v platném mění.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plněni předmětu zakázky. Zadavatel úlohy
neposkytuje. Faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky
proti vyúčtováni. Námitky lze uplatnit do 8 pracovních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se
zastaví plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručeni nově vystavené faktury objednateli.

Fakturace bude provedena na základě rozpisu skutečně provedených prací a dodávek a jejich ocenění. Bez
potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky
nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny.

Přílohy: Raporty na území MČ Praha 6 - výkaz výměr



Oprava poškozených chodníčků dle RS (rapor1y} - Ob]asl 1.2.3
Odpo\ ědná osoba: 1nµ Ludmila Baumová
odd.§ 3745, poI.

Termin plnění: 31. 03. 2020

Cena sjednaná dohodou ve výši: 200 000,00 Kč S DPH

Na faktuře uveďte vŽdy naŠe IČO. DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo

provedeni práce, Bez potvrzení o převzetí zboží nebo pro\edení práce nebude faktura proplacena, Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur n'st8vených dodavatelem dle této
objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doruČení objednateli. Dod8vatel bere na vědomi á souhksI. Že u faktur s kratší
splataosti než 2J dnů od jejich doruČeni se lhůta jejich splatnosti automaticky prOdľuŽuje y souladu s větou předch§zcjící.

Sankce za nek\alilni plnčni zá\a7ku:

l) za nedodrženi síanm'enCho tcnninu dodávk! je doda¥alel poi incn uhradit Qbiednaleli (LI % l ceny dodá\ K} (be7 I)Pl1) 7ä každí
den prodlení.

2) bude-li dodávka ka7o\ al zjev nC a odswanitdnC vady je odbčratcl oprávnčn snížit cenu dadá k! o 10 °0 (bez 1)Plľ).

O uplatněnou sankci ,je obicdnatcl oprhnčn bez dalšího snížit úhradu fak(uror'ané částky.

Objednatel je plátcem DPH.

Mgr. Ondřej Kolář

$(arosľa

V Praze dne: 27.01.2020

Charvátová

ved

Vystavil: Baumova Ludmila vcdouci c>ddčkni

Akccptacc dodavalcjem

Souhlasím a pňjhnárn objednáv

Datum, ji'. 2. E320

Doložka dle § 43 odst 1 zákona č. 131ň000 Sb.. o hlavním městě Praze, v platném znění poMzuj/ci splněni podm/nek pro
platnost právního jednání městské části Praha 6.
ZpŮsob zadáni této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadáni
zakázkyje v soU/adu s příkazem tajemn/ka k zadáváni veibjných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost
tohoto právního jednání,


