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PŘEDMĚT OBJEDŇÁVKY

Na vy Se ui, dcnou adresu objednáváme úpravu svislého dopravního značeni u základni školg v ulici Skupova v Praze 6.
Realizace proběhne na základě stanovení ODZP ÚMČ Prahy 6 č. MCP6 025937'2020 - DZ 005 20

[)oda\ atd bere na včdomi. že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz Ucti o$ob} poskyovat informace dle zákona
č. 106'1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. s výjimkou informaci podléhajicich ob¢hodnin1u ta.jemstvi dle
Občanského zákoníku.

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plněni zakázk} . Zada\ atel zá|oh} neposkylu.ie.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu .le zadána souladu s části E. ČI. 2. odst. 2b. ptíkazu [aiemnika Č.2 '2020.

Odd. §. 22 l?. pol. 5169. ORJ 312. ORG 19

Termin plněni: 03/ O;. 2020

Cena sjednaná dohodou \é \Sši: 5 023,92 Kč S DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ'. číslo objednávky a připojte po1\ rzení příjemce dodá\'k} o přnzeti zboží nebo provedeni

práce Bez potvrzeni o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacenm Práce nad rá mec této objednávky
nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny Splatnost faktur vystavených d(mavMe|em dle této objednávky nesmí
být kratší neZ 21 dnů od jejich doručeni objednateli. Dod»ate1 bere na ädomi a souhlasi, že u faktur s kratší splatnosti než 21
dnů od jejich doručeni se lhůta jejich splatnosti automaticky prndlužuje v souladu s věroů předcházejIcí.

Sankce ta nck\a|iľni plnční 7á\a7.ku:

i) Iii stanm cnCho terminu d(Mjávk} ,ic dod"» atd inen uhradií objcdnaidi Oj % ,r. c¢ň} dodá' K} (bcr 1)PHJ ía kaZdf den
prodkni

2) hude-li dodávkä zj¢\ né a ndstraniwlnC je c'dbčraiei Uprá\ nón mizit cenu dojä\k} o ID % (hu I)P1 l).

() uplatnčnou sankci je c'hjcdnaid opráínčn bez dalšího sni)it úhradu fakiurm'anC čá:úkg

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 02.03.2020

C

vedoucí odboru



Vystavil: nka .

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Datum:

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000
právního jednání městské části Praha 6.
Způsob zadání této objednávky byl schválen

Sb,, o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzuj/c/ splněni podmínek pro platnost

usnesením
je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných
právního jednání.

Rady městské části Praha 6 č. 425'19 ze dne 23.04.2019, zadání zakázky
zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto


