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DODAVA1"EI.:

SNEO, a.s
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Praha 6 16200 Praha 6

Zapsán \ RES dne l. 7. 1973

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

Č ú. 27-2000866399'0800

,Fax:

E: u"ww.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

Tel:

Fax:

E:

IČO: 27ll4jl2 DIČ: CZ27114ll2

?as(oupená na základč mandáini spolcčnosti

sneo a.s.. Nad Aleji 1876'2, 162 00 Praha 6

IČO: 271141 12. DIČ: ('Z27ll4li2

zápis v OR \edcnŠ Městským soudetn \ Praze. oddíl IB. vložka 9085

jednající - předseda představenstva

Při,jemcc dodiňky

Kontaktní osoba:

ODZi' - ŽP - 12 Odhoř dopravj a Zi\o[fliho prostředí - 12

Baumová Ludmila Ing spojcni:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na \jš¢ uwdenou adresu ('t!iedná\áme: MonitoroUni dvanácti hřišť (viz přiložená cenová nabídka) po dobu l. Q 2020 (tedy do

31.03.2020)

Na základě Rámcové snilouvy o poskytováni sluZeb drobné údržby a oprav. údrZb} zeleně S 370120161OSM u Vás

Qbjednáváme monitorování dvanácti hřišt" (viz přiložená cenová nabídka) po dobu l. Q 2020 (tedy do 3 1.03.2020)

Veškerý odpad bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 18SQ001 Sb. o odpadech a o změně nčkterých 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 předáni a převzetí prací. Dojde-li v

důsledku činnosti dodavatele k jakékoliv škodě. dodavatel bude za tuto škodu odpovědný v plném rozsahu.

Dodavatel bere na vědoinĹ že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třeti osoby poskytovat infOrmace dle zákona č.

106'1 999 Sb. o svobodném přístupu k infonnaci!n, s výjimkou informaci podléhajících obchodnímu tajemství ve smyslu

Občanského zákoníku v platném znění.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše připusiná po celou dobu plněni předmětu zakázky. Zadavatel zálohy

neposk}luje. Faktura bude splatná do 30 dnů ode dne .jejího převzetí objednateleni. pokud objednatel nevznese nán)itky

proti vyúčtování. Náinitky lze uplatnit do 8 pracovních dnů ode dne převzetí faktljn objednatelem. V takovéín 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 pruwdených prací a dod:hek a jejich oceněni. Bez

potvrzení o přebzeti zboží nebo pro\edeni práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky

nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny.



Monltor(b\ani dmnáai hřišť (\it přiložena ccnma nabidkiň m' dnhu I Q 2020 (lcd! do 31 1).ľ ?ň?m
Odpoíčdná oscMa: Ing l udmila Bauln(mj
ndd § 3745

lcrinin pInčni: 31 U3. ?020

( 'ena s.jcdnana dc)h(Mh)u \c \}š1" 261 360,00 KČ»DP11

Na faktuře uveďte \ždj naše IČO, DIČ, čislo objednh ký a připojte potvrzeni příjemce dod:hkj o převzetí zboží nebo

pro\edeni práce. Bez port rzeni o převzetí zboží nebo pro%edeni práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec tétu
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele propkceny. Splatnost faktury bude nejméně IS dnů od data jejího

doručeni.

Sankce Iä nek\aiilni plnčni 1ä\ atku:

l) Lá nedodrženi »tano\¢nCh() lermmu cjocjá\ K} je d()da\a|c| por incn uhr,adit obicdna[di (). I °0 l ceny doda\ K} Net l)P1 l) Lá kiúj}
den prodlení

2) bude-li do(já\ ká Ijc\ňc' a (Kjstranl1c|nC \ad} je odbčratcl oprä nčn sni)ií cenu d()da\ K} (' 10 "o (bcr I)|'ll)

() Upldtnčncbu sankci .jc objí'dnatd oprán nčn bu dalšího snižii úhradu fakturcwanC čás(k}

DPH.

Mgr. ndřej Kolář

starosta

V Praze dne lOj)3.?()2()

Vydavij: ucí odděleni

Akceptace dodavatelern:

Souhlasiin a přijímám objednávkll \ celän rozsahu.

Doložka dle § 43 odst 1 zákona č 131/2000 Sb . o hlavním městě Praze. v platném znění polvlzu//cj splněni podmínek
pr) platnost ptávniho jednání městské části Praha 6
Způsob zadáni této objednávky byl schválen usnesením Rady městské Cásh Praha 6 č 425/19 ze dne 23 04 2Q19
zadáni zakázky je v souladu s příkazem tajemnika k zadáváni veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné
nálěZdosh pro platnost tohoto právního jednání


