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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme: Výsadba stromů při ulici Patočkova

Na základě předložené cenové nabídky objednáváme výsadbu nových stromů do plochy zeleně při ulici Patočkova.
Všechny vysázené stromy budou opatřeny kotvením třemi dřevěnými kůly včetně spodní ochrany proti poškozování báze
stromů.

Veškerý odpad bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a v
souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Cklj'ovčdnost za škodu, spojenou s pracemi na této zakázce, nese dodavatel do dne předání a převzetí prací. Dojde-li v
dl|s|cdku činnosti dodavatele k jakékoliv škodě, dodavatel bude za tuto škodu odpovědný v plném rozsahu.

Za kontrolu provedení a převzetí všech objednaných prací je za ODŽP ÚMČ odpovědná Jitka Rousová nebo Jana
Čapková.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky. Zadavatel zálohy neposkytuje.
Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti
vyúčtování. Nán)itky lze uplatnit do 8 pracovních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se
zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručeni nově vystavené faktury objednateli.

Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č.
1()6/'1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informaci podléhajících obchodnímu tajemství dle
(M3čal)skaIQ zákoníku.

odd.37§45, pol.5169, RZ Il
.RS 275/2017/ODŽP

Termin plněni: 30. 05. 2020

Cena sjednaná dohodou ve výši: 106 190,81 Kč S DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo

provedeni práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedeni práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této
objednávky nesmí být kratŠí než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší
splatnosti než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházejÍcÍ.

Sankce za nckvalitni plněni závazku:

l) za nedodržení stanoveného terininu dodávky je dodavatd povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý
den prodlení.

2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o JO % (bez DPH).



C) ljplaľnčnq)u sankci .ic oh,jednatd oprM nčn bez dalšihu mižit uhrajú tákíur(^an(j

Objednatel je plátcem DPH,

Příloha: ccnmá nabídka

V Praze dne: 30.03.2020
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ň"Mnžka dle § 43 odst 1 zákona č 13 1/2ÓOO Sb , o hlavním městě Praze, v p/alnérn znění. potvtzů/ici splněni podmínek pro
p'.:/nns/ PTäv')ihn jednání městské čásh Praha 6.
.",' "m' 7ň('.'·" 1·' 'c oLýedňávky byl schválen usnesením Rady městské Cástí Praha 6 č 425/19 ze dne 23.04 2019, zadáni

' ' . ,' " · '"Úl s ta/emnika k zadáváni veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné ná/ebtosh pro platnost

starosta


