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vÝzyn X pB§l{yT§uTí pL§šNí

v,Ýzvn č. 2020/Pvol§íz

{dále tóž jerl ,,ry ýlva"}

v rúmc§ podíimitní v*řejná erkd*kys nózvem

,,Nákup patic pro stožáry veřejného osvětlení''

Technolngie hÍavníh* mě*ta Frahy, á,§.,, §ť sídtem: pělnická 2I3lt2,1?0 s§. Praha 7, Ě: ?56?2541
{dále jen 

"!(*puiící1}

tímto v souladu s Člónkem 3" odst. 3,1 Rárncové smlouvy na dodávku patic pro stožáry veřejnóho osvětlení
zE dne i7.9, 2§18 {dál* jen,,rámcůvá smlouv*"} v$yvá

VRBKKÝ §"r.o., §e sídlem: Pekařská 1639/79a, Kateřinky, 747 }iopava, lČ: 28653394
{dáíe jen,,Prodávající"}

k dodávce ZboŽÍ dle rámcové smlouvy, tj. dodávku patic pro stožáry veřejného osvětlení dle přílohy č. 3,

rámcové smlouv1l {T€chnícká specifikace}, & ts v následujicím pořtu kr.lsů pníadovan*hořboíí:

pATlťť Px§ §ToŽÁ§ TYP JlK - p1 P0LYMER BĚToť{ RAL ?§CI§ - 14§/12§§ * §§ ks

Předpokládaná cenal 90.00$r- Kč bez DPl-t

Termín dodání Zboží: do 1.7.?020

Místo dodánířbgří; §oko!*vxk§ 1ž1, 1§0 00 Fraha 8

Údpovědným.ed§tupÉem Kupujícího pro převretí plněni d}* této vwvy j* 

V řrale dn* 11"§.,ifl20

V8B|{RÝ s.*g

V ůprvě dn*:

1'551HNQmGéE;
HL.WN:HQ megm
93$???
Vast? ”ME rm'mcmgia

WZVA K Posxwmufi 9mm?

WZVA é. zazs/Pvc/ozz

{déle téi jen ”fizva”)

v rémci pod/{Mimi vefejné zakézky s nézxzem

,,Na’kup patic pro stoiéry vei‘ejného osvétlenf“

Techno§ogie hiavm’ho mésta Prahy, 333., se sidlem: Détnicka‘ 213/12, 170 00, Praha 7, iii: ZESHEM
{03359 3e ”Sugujici”)

timto v souladu s Ela‘nkem 3. odst. 3.1 Rémcové smiouvy na doda‘vku pafic pm stoiéry vefejfiéhs osvétieni
2e cine 2‘7. 9. 2018 {da’le jam ,,rémcové smiouva") vyzWé

VRBICK‘? sino‘, fie sidSem: Pekafské 163917953, Katefinky, 7’47 05 {)pava, £C: 286533913
{da’fe jen ,,Proda’vajici")

k dadévce Zboii {fie rémcové smiouvy, tj. dodévku patic pro stoiéry veFejnéhca osvétieni die s‘Iohy 5i 1
rémcevé smleuw (Technické specifikace), a to v nésiedujicim poétu kusi} poiadovaného tiix

PATiCE PRO 51021918 TYP MK ~ P1 9QLYMER BETOSQ RAL 7005 ., 145/2200 « 30 ¥<S

Pif‘edpoklédana’ cena: 90.000; K3: be: DPH

“Vermin dodéni Zboii: do 1.7.2020

Misto dadéni Zhaif: Sakoiovské 121; 180 00 ta 8

Ocipavédni/m zéstupcem Kupujiciha pro pfevzeti plném’ d§e této Wavy je

V Praze dne 11,520.20

V {Jpavé dne:

VRBKK‘? mo




