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vÝ;vn K F§§KyTlllurí purEřxí

v§rv* č, 2020/Pvo/019

{dále téžJ*,n 
"ťý39a"}

v rómci podlťrrriť*í ueřeynd rcírdaky s nózvem

,§á kup pati c př§ stožó ry ve ř*inóho osv_ětlen í"

T*chnologie hlnvního.mást* Pralry, §,§.. §É sidlem:,§ělrrické 213112, 170 CI§, Praha 7, lČ; }§6?r§4t
{dále,je*,, l{upuiící"}

tímt* v souladu s č!§nkem 3, odst, §,1 Rámeovó smlouvy na dadávku pati§ pr* stažárv veřejného osvětlení

ze dne 37, 9, 2ú38,{dále jen ,,rámcová smtouva"} vt/,íývá

vR§l§xÝ *,r.o.? §§ sídlernl Fekař*k* í.§§9#9a; Katěřinky, 74?§§ Opava. lČ: 28653394
(dále jen,,Prodávajíci"}

k dodávce zboží dle rámcové smlouvy, tj. dodávku patic pro stožáry veřejného osvětleni dle přílohy č, 1
rámcové smlouvy (Technická speciťikace), a to v následujícím počtu kusů poža,dovaného ZbožÍ:

řÁŤ§§ pRO §TsŽÁfi fiF j/K. fl pstYFnťB B§TON nÁL ?ú§§ - 145/1?00 30 ks

PATlcE PRs §ToŽÁR wP J/K * P2 p§LYMER BET0N RAL 700s _145_220/1200 20 ks

pAŤl§E pn€ §T,OŽÁ*TYP § * p§tYlVl§R BETON RAL?,ůů§ 90ffl9§ í0 ks

ří*d'pokláda*á t§nal 188.000,- Kč bez DPl"{

Terrnín dodáni Zboží: do 6.4.2020

Mí*to dodánťlboř,$l §E*alovská:í2L,lS§ §$ Froha 8

Odpov§dným rástupcem Kr*,pujícihn prn převzeťíplnění dl* tétg výevy je 

V Praze dne 17.3.2020

hlav§ihg řně§tě Frahy, g"s.

V§§lťXÝ s.r.a
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WZVA é. zozo/Pve/ma

(da’ie téi jen ”Wava”)

u rémci podiimim! veFejné zakdzky s nézvem

,fiékup patic pro stoiéry ve?ejného osvéfieni"

Technoiagée hiavniho mésta Prahy, 31.3., $6 sidiem: {)élnické 213/12, 17‘0 00, Praha '3, lé: 25672541
(da’ie ien ,,Kupujic¥“)

timto v sou§adu s éiénkém 3. odstfi 3.3 Ra'mcavé Smmuvy n3 dodévku park: pro steiéry vefefinéhc sétieni
ze dne 27. 9. 2018 (da’le jen ,,rémcova’ smiauva“) vyzgtvé

vamxfi' s.r.a., se sidiem: Pekaké 1639/?93, Katefinky, 747 05 Cpava} 15:: 28653394
{da’ie jean firsdévajicf")

k dodévce Zbois‘ die rémcové smlouw, tj‘ dodévku patic pro stoiéry vefejného asvétieni die gafiiohy £3. 1
rémcové smiouw (Tech nické specifikace), a to v nésiedujieim poétu kuafi poiadavanéhu Zbcii:

9AT:C£ PRO swim TYP i/K , 91 PDLYMER BETON RAL 7005 ~ 1215/1200 30 ks

mma PRC) 5702A}; TY? 1/:< « s32 POLYMER BHON RAL 7005 ~145~220/1200 213 ks

PATICE PRO moi/£8 TYP S ~ POLYMER BETON RAL meg 900/95 10 ks

Wedpokiédané Sena: 188.060; K6 bez BPH

Termin dodéni Zbaii: do 6.4.2020

Misto doda’ni Zboii': Sokotovské 121, 180 00 Praha 8

Odpovédny’lm zés’tuptem Kupujiciho pm pr’evzeti pinéni die féto vyzvyg‘e .

V Praia cine 1?,3‘2020

Technoléfigfg hlavnihc mésta 9mm, 3.5.

VRBICK? 3x90




