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TSKo.,.

Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s. TSKRPOOSKVCJ

Řásnovka 770ĺ 8,11o oo Praha 1 - Staré  Město

Adresát Dopravní  podnik hl.m. Prahy a.s
Sokolovská 42ĺ 217
190 00 Praha 9

lČ o: oooosego

TsKt Ó{ l2a415g
4159- lng. Lenka Zach
20. 4.2020

Č í slo 1ednací :
Vyřizuje / linka

Dne:

oddí l

Věc: objednávka

objednáváme u Vás, na základě předloŽené  cenové  nabí dky ze dne 17.4.202a, zavedení  náhradní
autobusové  dopravy z dů vodu výluky na akci Slánská most X039

1' Název akce: Slánská, most X039, č . akce 999401

2. Objednatel:
Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s.
se sí dlem Řásnovka 77ot8,110 oo Praha 1,
lC 03447286
DlČ : CZ03447286
zapsaná v obchodní m Ęstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l B, vl. 20059
zastoupena:
Bankovní  spojení : PPF banka a.s.
č í slo ú č tu 2023100003/6000 (pří p. jiný ú č et)

3. Předmět plnění : Předmětem plnění je zavedení  náhradní  autobusové  dopravy při výluce tramvajové
trati způ sobené  realizací  výš e uvedené  akce dle cenové  nabí dky ze dne 17. 4.2o2o

4' Termí n plnění : 7.5.2a20 _ 1o'5.2a20

5. cena: cena bez DPH: 110.000,00 Kč

DPH 21o/o. 23 100,00 Kč

Cena vc. DPH: 133.100,00 Kc

6. Zástupce objednatele ve věcech technických: lng. Lenka Zach, tel. 257015726,
lenka.zach@tsk-praha. cz

7. Platební  podmí nky
a ana Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a. s.

zapsaná v oR vedené m Městským soudem V Praze,
c203447286

se sr 110 00 Praha 1,

03447286, ÐlC.
b' Faktura bude vystavena po předání  plněnĺ  objednateli, souč ástĺ faktury bude předávací  protokol.

Na fakturu uvádějte č í slo naš í  objednávky.
c. Doba splatnosti faktur bude 30 dní . V pří padě, Že daňové  doklady nebudou mí t odpoví dají cí

náleŽitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhů tě splatnosti zpět k doplnění ; splatnost takové to



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
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TSKo...

vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůtasplatnosti počínáběŽet poté, co bude
doručena faktura náleŽitě doplněna čiopravena.

8. Dalšíujednání:
Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvrdit, a to do 5 dnůode dne jejího doručení
zasláním odpovědi objednateli n"a e-mailovou adresu lenka.zach@tsk-praha.cz Ve znění: ,Ąkceptujeme
objednávku č.objednávky No?ihŻa5g ze dne 20.4.2a2o."

Akceptací tétoobjednávky objednatel i dodavatel potvrzují, žepři jejím sjedn ávání postupovali čestně a
transparentně a současně se zavazují, Že takto budou postupovat i při jejím plnění a veškeých
činnostech s ní souvisejících. Smluvńí strany potvrzují,'Že se seznamiý se zásadami Criminal
complĺance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen ,,CCP"), které jsou na
webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazĄí se tyto zásady po dobú trvání
smluvního vztahu dodrŽovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, žebude jednat a přijme opatření
tak, aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchání trestného činučik jeho spáchání, tj. tak, aby
kterékoli ze smluvních stran nemohla b1ýt přičtena odpovědnost podle zák. ć,. 418t2o11 Sb., o trestńí
odpovědnosti právnických osob a ŕízeníproti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajícíchosob
podle zák. č,.4a/2009 sb., trestní zákoník.

Tato objednávka je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, z nichž.každá má platnost originálu. Po jednom
stejnopise obdržíobjednatel a dodavatel.

V praze one ...?.? 0{: Z0Z0

Za Technická s.,

lng. JĺříMaye
Reditel inves



Kalkulace nákladů dopravního úseku DP Pľaha
při výluce tramvajového pľovozu v ulici Makovského

(úsek Vozovna Motol - SídlištěŘepy)

Teľmín: od 20:15 h dne 7.5.2020 (čtvrtek)

do 4:15 h dne 8.5.2020 (pátek)

a

od 20:15 h dne 8.5;2020 (pátek)

do 4:15 h dne 9.5.2020 (sobota)

a

od 20:15 h dne 9.5.2020 (sobota)

do 4:15 h dne 10.5.2020 (neděle)

Zavedení náhradní autobusové dopraw (za ieden den vÝlukv):

zavedení linky X9 (celkem za denní i nočníprovoz, zaokrouhleno):

Cetková částka:
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rll ł{2ll 29ó t9l llt r.ndldpposp.cr rrľ.Úpp.e
É0il060só Dlc cl0006t06 ta9lr ľ.0B vcdrnón M3 v PÍ[. Y odďL B' vlďte 8t7
lrĺlĺd.!!trl öorká rgonrdnr. e. ĺ. Pľrhr

'
üno účľrlÍil'3t3a9/M0

55 000,_ Kč

110 000,_ Kčbez DPH

Výšeuvedená částka zahrnuje pouze náklady na náhradní autobusovou dopravu za dva dny uýluky. Jelikož DP

Praha v rámci této akce také provádí drobnějšíopravu tramvajové tratě, nebude účtovánačástka za třetí den
výluky, stejně jako náklady na zajištění informačníhosystému.

ohledně objednávky a následné fakturace kontaktuje, prosím, ekonomickou asistentku dopravního ředitele
pí And reu Horákovou, te l. 296 192 Lo5; e-m ai l H ora kovaA@ dpp. cz.

S pozdravem

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
vedoucí odboru organizace Provozu
Sokolovská 42|2L7,19000 Praha 9

V Praze dne 17.4.2020.

chylel lllztłmý ni:av
vlałĺnottldokumentu' stľana ĺ/1
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Doprrvnl podnlk hl' m. PrahY'

rkclovó ĺpolečnorl
Sokotovská ól2l 7, Vysočany
19000 Prehe 9
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