
objednávka č .49 Ze dne 5.3.2020

Termí n dodání :  3 0 -06- 2020

Přeprava: -

Název akce:

Výměna pí sku v pí skoviš tí ch mateřských š kol

objednáváme u Vás výměnu pí sku v pí skoviš tí ch mateřských š kol v Tachově - v MŠ  Sadová,
Prokopa Veliké ho, Tyrš ova' Poš umavská a Stadtrodská. Celková cena prací  dle cenové
nabí dky č .512020 nepřekroč í  č ástku 246.225,- Kč  bez DPH.
Práce budou provedeny nejpozději do 30.6.2020. Týden pŤ eď zahájení m praci oznttmi
dodavatel započ eti prací , aby o té to skuteč nosti mohly bý informovány ředitelky mateřských
š kol.
Splatnost faktury je 14 dnů  ode dne její ho doruč ení  objednateli.

Smluvní  strany souhlasí  se zveřejnění m té to objednávky v plné m znění  vč etně vš ech
obsaž ených ú dajů  a informací  podle zákona ě. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) a ziroveň se dohodly, ž e zveÍ ejnění  v registru smluv provede Město Tachov.

objednatel prohlaš uje, ž e předmět plnění  smlouvy slouŽí  objednateli smlouvy výhradně
k výkonu veřejné  správy (tzn. neslouŽí  k ekonomické  č innosti).

Akceptace objednávky :  objednávku akceptujeme v plné m rozsahu.

Objednatel:
Město Tachov
Hornická 1695

347 0I  Tachov
IČ  00260231
DIČ : CZOO26O23I

Dodavatel:
Karel Býč ek
zemní  pr áce, stavební  č inno st

Nádraž ní  802

348 15 Planá

IC:41621531
C.ú .:2688970257l0I00

Fakturujte na adresu:

Město Tachov
Hornická 1695

347 0I  Tachov
IČ : 0026023I
DIČ : CZOO23O23I

Podpis

Ing. JosefH mí stostarosta

Podpis :  viz samostatná zpráva



Karel Býč ek
zemnÍ  práce, stavební  č innost
NádraŽnÍ  B02' 34B 15 Planá

tČ o: 41621531

ffi Cenová.nab.č . 5 12020

Hornická 1695

34701
Tachov

Karel Býč ek

Adresát:

Věc: Cenová nabí dka -výměna pí sků  v dětskÝch pí skoviš tí ch

Akce: mateřské v Tachově

Cenová nabí dka je platná jeden měsí c.

Platební  podmí nky budou sjednány indiv| duálně.

26.2.2020

V pří padě zájmu nás neváhejte kontaktovat, s přání m hezké ho dne

1 vybagrování  st. pí sku z pí skoviš ť ,vč .nakládky,přesunu t 125 530 66 250 Kč

2 ruč ní  zač iš tění  pí skoviš ť kpl 1 1 8000 18 000 Kč

3 překládka pí sku na mezideponii t 145 60 B 700 Kč

4 pí sek frakce 0,2 mm t 145 195 28 275 Kč

5 doprava pÍ sku na mezideponii kpl 1 40000 40 000 Kč

6 přesun pí sku do pí skoviš ť ,auto,kolový nakladač ,baor kpl 1 55000 55 000 Kč

7 teré nní  ú pravy,oprava trávnÍ ků ,osev kpl 1 8000 8 000 Kč

B VRN 10 2200 22 000 Kč

I 0Kč
't0 0Kč
11 0Kě
12 0Kč
13 0Kč
14 0Kč
15 0Kč
16 0Kč
17 0Kč
1B 0Kč
19 0Kč
20 0Kč

Celkem bez DPH 246 225 Kč

DPH 21% 5'l 707 Kč

Cena s DPH 297 932 Kč


