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OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00004/2020

ODĚÉRATEL: ' 7 V 111011AVATEL:
Městská část Praha 6 ‘ lng. Filip Nehonsk)

Odbor sociálních věcí

Čs. armády 601/23 Random 320572

16053 Praha (1 15000 Praha

Zapsán v RES dne 1 7. 1073

Peněžní ustnx: CS a. s.. poh. Praha 6. Vite/1161121111. 1

č. ú. 27-2000866390JO8OO Wet:

Fax: l lux

lí: \vwnrzprahaóez 1 E:

1C0: 00063703 DlC' CZOOO63703 I1C0 7172—1257 DIC:

1151011an1 na ]ílklíde mandatnl «1110111 y >polečnosti SNEO a 5 Nad Alen 1876.13. 1152 00 Praha 0

1(0 27114112. DIC C12711~1112an15 \ OR vedeny 1\‘1C~:1\'1\}111151111dc‘111\‘ Prauc,111.1d11 B vložka ‘11le

1Cdnu_]iut./tlenčk Homck„|uu|m Clen plcd>lítvcnšhn

()dhor soctalnich ( tdhor sociálních věcí - l1(1
včel

Příjemce dodavky

Kontaktní mohu“ Šmurdovu Mrmslax ;: lng Spomu

PŘEDMĚT OBJEDN\VKY

Na \jšc n\rdenou 21111151111111c11111'lxz'1111c.

Protektmou dokumentnci pro \ýher 1.110101 itclc na akci: výmena okenních a balkonoV) eh \_\'pln| lodžií objektu 1,1)l\ Chutuwhu Praha

6. dle cenové nahídk) 7c dne 87 2020

termín phi-111' V 11.118 2020

Cena >jednana dohodou ve \yšl: 100 188,00 Kč s DPH

Nu faktuře uveďte vždy naše IČO, DlC, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky () převzetí zboží nebo

provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení 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 \ědomí a souhlasí. že u faktur s kratší

splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předrhamjíei.

Sankce zn nekvalitní plnění zavmku:

l) lu nedodržení xtanowncho termínu dodavkyjo dodmatel povinen 11111111111 ohjednateh 11.1 % I. ceny dodavk) (bez DPH) /11 111/11)
den prodlení.

2) bude-li dodávka vykazovat zievnó a odstranitelne vad) je odběratel oprtlvnčn 5111711 cenu 11001an 0 10 "fn lbe/ 1'11’11)

() up1utnčnou aunkei je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturovaná Citstk).

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 14.07.2020

Kochcrová Jitka Bc.

vedoucí odboru

vyslán/Il Šmardma Miroslava lng . ekonom

Akceptace dodavatelem: Datum

30111111151111 a pruimz'nn oh_|edn:'tvku v celem rouuhu

„ , . . . ,
Dolozka dle § 43 odst. 1 zakona 0 131/2000 Sb 0 hlavn/m meste Praze v platnem zn
platnost právního jednám městské části Praha 6.
Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské část/ Praha 6 č 425/19 lze dne 23 04. 2019 zadám
zakázky je v souladu s prikazem tajemníka k zadává/71 verejných zakázek a byly splněny veškeré zakonne' náležitost/ p/o plat/1091

tohoto právního jednám


