
MESTSKÁ CÁST PRAHA - KOLODEJE

K Jízdárne 9/20, Praha 9 - Kolodeje, 190 16
tel.: 281 972 050

email: kolodeje@,zris.mepnet.cz

Objednávka c.: 21/2020

c.j.: MC P-KLDJ 0416/2019

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

MC Praha - Kolodeje
K Jízdárne 9/20
193 16 Praha 9 - Kolodeje

Zastoupená:
Ing. Angela Morávková - starostka

DODAVATEL l ZHOTOVITEL
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

P

Náchodská 2421

193 00 Praha 9

IC:00240338

Bankovní spojení: Ceská sporitelna a.s.
Císlo úctu: 200711389/0800

lC: 18626084

DIC: CZ186260084

Zastoupený: Ing. Lubomír Kovár -

Objednáváme u vás zhotovení niže uvedeného díla/dodávku zboží za následujicích podmínek:

I. PREDMET PLNENÍ - Projekcní a inženýrské práce ,,Park za úradem"

Na základe zpracované studie u Vás objednáváme provedení projektové dokumentace pro spolecné povolení a
inženýrské práce ,,Park za úradem". Cenová nabídky je soucástí této objednávky.

Platební podmínky: 80% ceny díla po predání PD
20% ceny díla po podání žádostí o povolení s doklady

ll. DOBA PLNENÍ

Predání PD do 9. 8. 2020
Podání žádostí o spolecné povolení do 75 dní po schválení PD objednavatelem

Ill. CENA

Cena za predmetné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.
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Objednávku, prosíme, priložte jako prílohu k Vašemu danovému dokladu, v opacném prípade Vám bude faktura vrácena.



IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura - danový doklad bude vystavena po splneni poskytnuti predmetu objednávky na základe Protokolu o predání a prevzetí
predmetu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu predávajícího a prejimajkiho bude priložen u faktury.

Den uskutecnení zdanitelného plnení bude den podpisu ,,Protokolu".

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základe faktury - danového dokladu. Faktura bude ve dvojím vyhotoveni vystavena a
odeslána na adresu MC Praha - Kolodeje, k Jízdárne 9/20, 196 00 Praha - Kolodeje.
Splatnost faktury ciní 21 dní od dorucení objednateli. Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z úctu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti predepsané § 28 zákona c. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zrejmé, že
slouží rovnež pro danové úcely a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, sídlo, lC, DIC
- údaje dodavatele, sídlo, lC, DIC

- evidencní císlo danového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení danového dokladu
- datum uskutecnení zdanitelného plnení
- rozsah a predmet fakturovaného plnení
- císlo objednávky
- fakturovanou cástku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (ci jiném) rejstríku (císlo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávnené osoby, stvrzující oprávnenost, formální a vecnou správnost
faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel rádne provedené plnení, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základni
ceny služeb za každý zapocatý den prodlení.
Tato dohoda o smluvní pokute nevylucuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která
vznikne v souvislosti s nesplnením jeho závazku vyp|ývajicich ze smluvního vztahu.

VI. REŠENÍ SPORU

Obe smluvní strany se zavazují rešit veškeré spory, vyp|ývajÍcÍ ze závazku této objednávky, predevším dohodou.

VII. ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být prijata nejpozdeji do 5 kalendárních dnu od dorucení DODAVATELI /ZHOTOVITEL1.
OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona c. 89/2012 Sb. vylucuje prijeti této objednávky s
dodatkem nebo odchylkou.
prijetí této objednávky potvrd'te písemne tak, jak je uvedeno v príloze této objednávky (,,Potvrzeni prijeti objednávky") a toto
,,Potvrzení" doructe OBJ EDNATELI/ZADAVATELI.

V Praze dne: 9.3.2020

Za objednateleý

Jirí Šejna
tajemník

Vladimír Mužík
místostarosta

Ing. Angela Morávková
starostka



MESTSKÁ CÁST PRAHA - KOLODEJE

K Jízdárne 9/20, Praha 9 - Kolodeje, 190 16
tel.: 281 972 050

email: kolodeje@,zris.mepnet.cz

Potvrzení prijetí objednávky

Potvrzujeme tímto prijetí Vaši objednávky c.: 21/2020 ze dne: 9. 3. 2020

Objednávka byla prijata v celém rozsahu, bez pripomínek, dodatku a odchylek.

DODAVATEL l ZHOTOVITEL
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
.
Náchodská 2421

193 00 Praha 9

lC: 18626084

DIC: CZ186260084

Zastoupený:

Objednáváme u vás zhotoveni níže uvedeného dila/dodávku zboží za následujících podmínek:

, n:n=
23- 3 ,Zoto

Datum"

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:





m.
QŠ Ekologické a inženýrské stavby, spoj. s r.o.

193 00 Praha 9- Horn/Pocernice, Náchodská 242 1

CENOVÁ NABÍDKA - PROJEKCNÍ A INŽENÝRSKÉ PRÁCE (s|užbV)

Zpracovatel:
Ekologické a inženýrské stavby s.r.o.
ICO: 18626084

Náchodská 2421
193 00 Praha 9
Ing. Lubomír Kovár, tel:

V Praze dne 14. 2. 2020

PoptávaiÍcÍ (objednatel):

ÚMC Praha Kolodeje
K Jízdárne 9
190 16 Praha Kolodeje

Na základe poptávky si Vám dovoluji predložit cenovou nabídku na provedeni projektové dokumentace pro
spolecné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), inženýrská cinnost (podání žádosti o povo|eni). Rozsah
vychází z odsouhlasené studie.

Stavba: PrIrodnI park Kolodeje

Cena zahrnuje:

- projektová dokumentace pro spolecné povdeni, ocenený výkaz výmer
- Zajištení stanovisek dotcených orgánu a správcu sítí
- Podáni žádosti o spolecné povo|eni
- Tisky 6 pare + elektronicky ve formátu *.pdf

Cena nezahrnuje:

- Správni poplatky
- Rešení majetkoprávních vztahu a smluv o' právu provedení stavby
- Rešení prípadných preložek vlastníku technické infrastruktury

Nabídková cena celkem' 350.000 KC bez DPH

Fakturace dílcr po predáni projektové dokumentace 80% ceny díla
po podání žádostí o povoleni s doklady 20% ceny díla

Term In: predáni PO do 150 dní od akceptace objednávky
podání žádosti o spolecné povoleni do 75 dni po schválení PD objednatelem

Za spolecnost EKIS s.r.o. nabídku predkládá'

tel.: +420 281 040 611
fax: +420 281 040 699

lC: 18626084 ekis@ekisras.cz
DIC: CZ18626084 www.ekis-as.cz




