
OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00007/2020

Odbor sociálních věcí

ODBĚRATEL: 1DODAVATEL:
Městská část Praha 6 ' lng. Filip Nehonský
Odbor sociálních věcí

Čs. armády 601/23 1 Randova 3205/2
16052 Praha 6 \ 15000 Praha

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám. 1

č.ú. 27-2000866399/0800 !Tel:

Fax: 1 Fax:
E: www.praha6.cz 1 E:

IČO: 00063703 D_1Č: C200063703 4 ĚIČO: 71724257 DIČ: _

Příjemce dodávky : zticha sociálních Odbor sociálních věcí - 06

Kontaktní osoba: Šmardová Miroslava lng. Spojeni:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

LDN - Práce vycházející Z PBŘ objektu "Výměna výtahu č.2 zalůžkový výtah s evakuační schopností

Termín plnění: 15. 10. 2020

Cena sjednaná dohodou ve výši: 117 000,00 Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o 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 vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší
splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý
den prodlení.

2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

0 uplatněnou sankcije objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturovaná částky.

Objednatel je plátcem DPH.

07.09.2020

Vystavil: Buštová

Akceptace dodavatelem: Datum: 11 „9.2020

Souhlasím a přijímám objednavku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek
pro platnost právníhojednání městské části Praha 6.
Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č 425/19 ze dne 23.04. 2019, zadání
zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadává
platnost tohoto prá vníhojednání


