
Městská část Praha 7
Úřad městské části

U Průhonu 1338/38 
170 00 Praha 7

Objednávka číslo: 
Datum vystavení:

0-0075/OKS/2020 
26.srpna 2020

ICO odběratele: 000 63 754 
DIČ odběratele: CZ0063754

Vystavil 
Telefon: 
e-mailová adresa:
Kompetent: 
Vyřizující referent:

Dodavatel:
Sadovnický a zahradnický servis s.r.o.
Ruzyňská 209/8
16100 Praha
IČO: 27404862
DIČ:
Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Lhůta dodání:
Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách — daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý — nespolehlivý plátce. 
Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře — daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena 
zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY částka
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Vážení,

objednáváme u Vás zajištění a instalaci 2 vánočních stromů pro MČ Praha 7 na Strossmayerovo a Ortenovo 
nám., Praha 7 v roce 2020 viz níže v celkové max. výši 133 173 Kč vč. DPH.

Obecné požadavky na vánoční stromy:

- druh: smrk/jedle
- konstituce: kuželovitý tvar, rovný kmen, pravidelné a husté větvení bez výrazných nepravidelností 
a chybějících větví, vitální, bezvadný, bezpečný

- před vytěžením stromů požadujeme fyzickou prohlídku stromů - zástupci ÚMČ Praha 7 + zástupci

• Strossmayerovo náměstí, Praha 7

Kompletní zajištění - doprava, personál, instalace, operativní péče a odstraňování vad bez prodlení 
po nahlášení po celou dobu instalace (např. kontrola a nové upevnění stromu v případě nepříznivého počasí), 
demontáž, odvoz a ekologická likvidace vánočního stromu (technicko-organizační).

1 x strom o celkové výšce max. 12 m (nadzemní část cca 9-10 m), do zabudovaného stojanu o rozměrech: 
hloubka stojanu 1,7 m, O kmene v místě vetknutí max. 27,5 cm. Při menším O bude nutné vyklínování. Strom 
ukotvit 3 lany.

Instalace v termínu 21.11.2020 - 07.00-12.00 h.

Demontáž stromu (kácení, úklid, odvoz a ekologická likvidace) ve dnech cca 14.-15.01.2021
- 07.00-17.00 h- dle operativní domluvy.

• Ortenovo nám., Praha 7

Kompletní zajištění - doprava, personál, instalace, operativní péče a odstraňování vad bez prodlení 
po nahlášení do doby demontáže (např. kontrola a nové upevnění stromu v případě nepříznivého počasí), 
demontáž, odvoz a ekologická likvidace vánočního stromu (technicko-organizační).

1 x strom o celkové výšce max. 10 m (nadzemní část cca 8 m), do stojanu o rozměrech: hloubka stojanu max. 2 
m, O kmene v místě vetknutí max. 39 cm. Při menším O bude nutné vyklínování. Strom ukotvit 3 lany.

Instalace v termínu 21.11.2020 - 07.00-15.00 h.

Demontáž stromu (kácení, úklid, odvoz a ekologická likvidace) 
operativní domluvy.

Dohodnutá cena vč.dopravy a DPH

ve dnech 14.-15.01.2021 -07.00-18.00 h-dle

133 173,00

ODPA POL ORJ ORG Částka

003319 5169 133 173,00

Razítko a podpis objednatele

Radomí “ěaepsal
i Datum: 2020.09.08r bpOK 15:54:37+02W
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Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. 
písemným potvrzením této objednávky dodavatelem A účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv .uveřejňování těchto smluv a registru smluv.Pro akceptaci objednávky zašle osoba 
oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e-mailovou adresu 10 dnů ode dne doručení
objednávky,nejdéle do zahájení plnění.Smluvní strany výslovně sjednávají že uveřejnění této smlouvy (dohody,dodatku) v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv .uveřejňování těchto smluv a registru smluv 
zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění 
v registru smluv informovat. Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.

Doba poskytováni služeb: Realizace listopad 2020- leden 2020
Mistem poskytováni služeb je sídlo odběratele/sidlo dodavatele/jiné místo . Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je 
dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dni po skončení poskytování služeb a doručeni faktury odběrateli. Faktura musi mít náležitosti 
stanovené zákonem č. 2352004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném zněni a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). 
Nedílnou součásti faktury bude kopie této objednávky.
Smluvní pokuta pro případ prodleni s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodleni.
Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

Saflovnlcký a zahradnický servis s.r.o.
Ruzyňská 209/8. 161 00 Praha 6 

ICO: 27404862
DlC: CZ27404862 @

bc- kar-h'n Ch/acÁeC
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