
Technická správa kornunikací  hl. m. Prahy' a.s

Řásnovka 77018 110 n0 Preha 1 - Staré  fu]ěst3

TSK""".

iiilil11iltililrililtil1IIiltililililtililililffi 1iltiltil1il1il

TSKRPOOB2NTE

Daniel Horák

Budě.1ovická 42 Praha 4

140 00

lČ o: 16460928

Naš e č , j.

486t4161t2020
Č . objednávky

4t0143t20t61
Vyřizuje/telefon
Š vadlenka/5725

Praha
23.10.2020

oBJEDNÁVKA

objednáváme u Vás, na základě poptávky a předloŽené  cenové  nabí dky č í s|o 06_2020 ze dne8.10.2020' dodávku CCTV systé mu pro projekt,,MiKRoDEPo FLoRENC"'

1. Název akce: |VllKRO-DEPO FLORENC

2. Č í slo: 1ooo17l1

3. objednatel: Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a. s'
zapsaná v oR vedené m |Vlěstským soudem v Praze, spis' zn. B 2oo59sí dlo: Řásnovka 77ol8, 11o oo Praha 1'lČ : 03447286.
DlČ : Czo3447286
Bankovní  spojení : PPF Banka, a's.'
č . ú č tu: 2023100oo3i6ooo

4. Předmět plnění : dodávka CCTV systé mu

5' Doba plnění : ihned po podpisu ob'jednáVky

Doba p|nění  6 měsí ců

6. Cena: dle cenové  nabí dky bez DPH: 56 o47,oo Kč
DPH: 11 769'87 Kč

d|e cenové  nabí dky vč ' DPH: 67 816,87 Kč

DPH bude Úč továňá V soú ladu se zákonem č . 2g5;l2oo4 sb., o dani z přidané  hodnoty' V p|atné m
znění

7. Mí sto plnění : Praha 8

8' Zástupce zadavatele Ve Věcech technických (TDl): Michal Š vadlenka (tel.: 257 015 725}
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Technická správa kornunikací hl. nn. Frahy, a's.

Rásnavka 77el8' '1'!13;0 P.aha 1 'staréMěstČ
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9. Platební podmínky:

- Faktury
"budou.Vysj9Yeny

na objednatele: Technická správa komunikací hl' m' Prahy, a. s. se
sÍdlem Rásnovka 77018, 110

-}o-Plah9
1 zapsaná voR vedeném Městským soudem VPraze'

spis. zn. B 20059, lČ:8447286, DlČ:CZB447286

- Faktura bude vystavena po předání plnění objednateli, souěástí faktury bude předávací protokol'
Na fakturu uvádějte číslonašíobjednávky.

_ Doba splatnosti faktur bude' 30 dnů. V případě, Že daňové doklady nebudou mít odpovídající
ná]eŽitosti' je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě sp|atnosti zpět k'doplnění; splatnost takovéto
vrácené faktury v takovóm případě nenastává a lhůtasplatnósti počiná oěžet poté,co bude
doručena faktura náležitě doplněna čiopravena'

Zveřejnění objednávky v registru smluv, v-případě, ženaplní podmínky pro zveřejnění dle příslušných
ustanovení zákona č'340/2015 sb ' o zvláštníchpodmínkách'účinnosiiněkten_;cď smtuv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a dojóe k její akceptaci, zajistí
objednatel.

Dodavatel je v případě akceptace povinen objednávku potvrdit, a to do 3 dnů ode dne jejího doruěení
zas|áním odpovědi objednateli na e-máilovou adresu petr.koliska@tsk_praha' cz Ve znění:

',Akceptujeme
objednávku č.objednávku Alo143t2ot61 ze dne 23.1O'2O2ď,.

V Praze dne 23.10.2020

Za cí hl. m. Prahy, a.s'

Ing. Michal Švadlenka

Vedoucí odd' přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BEslP+PBB' na základě pověření
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Novotná Jana

od:
odesláno:
Komu:
Předmět:
Pří lohy:

Koliska Petr

'jreÚ 27 ' ří )na 2020 9''05

Novotná J ana

FW: MlKRoDEPo FLoRENC - objednávka CCTV
2020-10-26 003j pg; 2020- 10-26 004lpg

Ahoj Jani,

zasí iám akceptaci objednávky na CCTV na akci Mll(RoDEPo FLoRENC'

S pozdravem
Petr Koliska
Techní k pří pravy a realizace bezmot.dopravy a BESlP
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Technická spráVa komunikací  hl' m' Prahy' a's'
Rásnovka 77018, 11a 00 Praha 1 $taré  Město

T: +424257015752
r: ppk-3ph*"bp#kb:x:a**na
y#Š #*#kk:By.Á&š

Tenta e-nai:je urč en výhÉ dně jeho adrcsátÓvi a nú Že absahovat dú věrné  nformace. Neopráv1ěné  š Iřeňj, ú pravy nebo zpřistupněn| jeha absahLl
je zakázána Pakud jste cbdiel (a) teňto é -lrai| amyletn. infanŤujte o tan prcsin e'rnailen Óllesi|ale]e a h|to zprávu vyn)až te ze sys|é rnu.
odesilalel neodpÓví dá za chyby d Žtráty obsahu lé to zpl'ávy vzn}k]é  v dus|edku kÓmuB|kace prastledniclví n e'najlu'
vezměte' pros|ň' na ýědcni, ž e jaké ko]iv ýýš e uvedené  paclnÍ nky č i jakákali výš e uvetlená 

'dělení  
l)ejsau jakýlnka]iv né vrhem na uzaýieri

snlouvy' a é  jejich akceplace nezramenajÍ  uzaýřeni snlouvy v jaké kaliv faÍ ňě' al'ú slni č i pÍ selnné ' pokud to zde neni vlslavně uvedena'
Přlpadtá sť nlauva bude L]zavřena až  akamž iken podpisu lisiinné ha obcustranlÉ  adsauh]asené ha pÍ semné ho kaneÚ)é ho znění  návrhu snlouvy
oběma s luvní mi strananj č i akamž ikem pisefiné  akceptace zá,Rzné  objednáýky. Uzavlenl jaké kcliv ú s1ni slnlcu'ly je w]ouč eao
Technjcká sDráva konlnjkaci h} m Prahy, a s' (dále jen ,,TsK') adlní tá pÍ i své  č jnno'li jaké kali pralip!'á\/ni a neelické  jé dnán{ a v maxirnáhÍ  ňiře
dodrŽuje lrar1sparenlfiasÍ  a legalitLl. Zaněstnanci a asoby |ednají cí  Ža TsK jsou pavil!nj se pii své fi jednánI ří d]! zásadami Crifiina] camphance
pragranu (oé :e jen ''cCP") kletýje l1edÍ Inau souč áslí  firennikullury TsK' Kaž dé  z asabjednajiclch za TsR je povjnl1a ozn ámi| jaké kali pcóezře|é
a pÍ otipÉ vnl jednáii. k'teré  je \i razparu s CcP. Pakud asaba ]ednajlcí  za ls(jedná v řazpafu s CCP. nenI takavé  jedna1í  pavaž ována za jednání
v rárrcineba v zájnu TsK

From: Daniel Horák Imailto:danhorak@jk-system.cz]
Sent: Monday, oďober 26, 2020 9i4z PM
To: Koliska Petr
Subject: Re: M]KRoDEPo FLoRENC - objednávka CCTV

Dobý den,

Akceptujeme objednávku č ' 
^/0143/20/61 

ze dne 23.10.2020

S pozdravem

Daniel Horák


