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vÝru* řt l02§lpv§l§í3

{dále též jen,,vliava"}

u rrírnei podlímíťní v*řel*d "eo&d;/<y s nďzvem

,.}lálrup petic pro stožáry veřejného osv§tí*ní''

T*chnologie hlarrního má*taPrahf9:§.§.3 se sídleÝ$: p§lnická 273/12,1,70 00, praha 7, ]č: 2567_2§4t
{dále jen ,,Kupující"}

tímto v souladu s Článkern 3. odst. 3;1 Rámcové smlouvy na dodávku patic pro §tožáry veřejného osvětlení
ze dne 27.9.2a7S {dále,ien ,,íámcová §mlouva.'}wzývé

VB§IťKÝ s,r.&, §* sídler*i Pekařská 163§/7§*. fiateřínky, 74? s5 opava, lč: ?8s53394
{dále jen,,ProdávaJící"}

k dodávc* ÍboŽÍ dle fárneové smlcuvy, tj. dodávícu pátic pí§ stožáry veřelného o*v§tlení dle přílahy č. t
,rámcovÉ smlouvy {Technieltá rpecifikace}, ff t0 v následuJícím počtu kgx§ požadov*n§ho tboři:
pATlc§ pfio §TOŽÁ§ TYp.,/l{ - pl FstYM§R BET§N RAl- 7§s§ - 14§/].?0§ * 30 ks

pATlcE PRo §TCIŽÁR WP J/K - P? PotYM§R B§T0N RAL 7005 -L45-2?a!t200 - t0 ks

řředpokládaná c*na: ffi§,§§&í- Křbe* SP§

T*rmírt dodání íboiíl ďp, 12.§"3S20

Mí*to dodání !boří: §óka]ovsk* 1ž1. 180 OCI Fraha §

0dPovědným lástupcem Kupujícího pro převzetí plněni dle této inýzvy je , vedoucí skladu,

V Praze dne 23,7.2020

\íRtslť*Ý s.r,o

V *p*vě dne;
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WZVA K Posxvmua’ PLNEN?

WZVA E. zozc/Pva/oza

(déte tééjen ,yy‘zva“)

v rdmci podlimitm’ vefejné zakdzky s ndzvem

"Ma’kup patic pro stcia’ry vei‘ejného asvétieni"

Technoiogée hiavnibo mésta Frahy. as” se sidlem: Déinické 213/12, 170 OS, Praha 7", 35: 25672541
{déke jen ”Kupujics‘")

{imm v sauladu 5 éia‘nkem 3‘ st. 3;: Rémcové smlouvy na dedévku patic pro staééry vef‘ejného sétlenf
ze tine 27. 9. 2018 {da’ie jen ,,:émwvé sminuva”) vyzyvé

VRBICK? saucy se s£dlem: Pekafské 1639/?9a, Katefinky, ‘34? 05 Opava, I5: 28653394:
{déle jen ,,?rodéva}ici")

k dodévce 250% die {émcové smlcuvy, tj. dodévku patic pro stoia’ry veFejného osvéiieni die pfimhy f; 1
rémcové smiouw (Technické specSfikace), a {0 v nésiedujicim poé’tu kusfl poiadovaného Zbaif:

PA‘HCE W0 STOi/SR TY? J/K — P1 9OLYMER BETON RAL ?{305 ~ 145/1200 H 30 ks

PATICE €398 STOZAR “WP J/K ~ 92 POLYMER BETON RAL 7005 ~145«220/1ZOG~ 10 ks

PFedpckiédana’ cena: 125.050; KE be: DPH

Termin dodéni Zbeif: do 1232020

Mfstc dodéni Zboii: Sokoiavské 121, 180 00 Praha 8

davédm’lm za’stupcem Kupujicfho pro pfevzetf pinéni cue této Wavy je vedouni sktafiu.

V Praze cine 23.7.2020

V Qpavé cine;

vamcx? s.r.o




