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Objednávka č: O/OVÚR/0006/2020 Datum: 8.6.2020

Dodavatel : Odbčratel:

A plus spol. s r.o. Městská část Praha 9

Vysočanská 568/49 Sokolovská 14/324

19000 Praha 18049 Praha 9

IČO: 49705857 DIČ: CZ49705857

Bankovní spojení: _ 1ČO: 00063894 DIČ: czooos3394

Peněžní ústav odběratele: Vyřizuje:_

Čislo účtu: _ Telefon:

E—mauz _
 

Mm —
Datum vystaveni: 8.6.2020 Termin: 6.7.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v phpzdč, že účet na niuvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud ): plnění DYH v rtžímu přcncnnč daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na fakt-uk dodavatel vlny uvede celé číslo objednávky.

objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odberu. dodávce zboži & službách. tym dodávky

Klíčov - Pod Krocinkou — komunikace a inženýrské sítě

' Rozbor problemaliky DUR vzhledem k uplynulé době od zpracování DUR v l 1/2010 ve vztahu k platné legislalivč, zejména:

o změně UPD 22832100 (v době zpracováni byla v platnosti UPD ZlOOO/OO)

o změně vyhl. o obecných těch. požadavcích na výstavbu v h1.m.Praze (aktuálně v platnosti Nah'zení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy — PSP. v

době zpracovánl byla v platnosti vyhl. č. 26/1999 Sb.h1.m_ Prahy)

o změně vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (aktuálně v platnosti ve znění 405/2017 Sb.)

Rozbor problematiky DUR vzhledem k vydáným stanoviskům a vyjádřením vr.2010/2011 z hlediska aktuálnosti & podmlnkám v době vydáni

Aktualizace propočtu stavebních nákladů z cenové úrovne 2010 na aktuálni cenovou úroveň 1/2020

Souhm podmiňujlcich investic pro realimci záměru

Zpracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku dle DURo
.
.
.

Celková částka: CZK 145 200,00

  
Podpisem dodavaiel polvl—Luje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovenl .

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník je vy .  
pod - is dodavatele

 


