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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na základě Vaší nabídky z elektronického tržiště č. 2020/00068 objednáváme inženýrskou činnost a výkaz výměr včetně
kompletní projektové dokumentace v 6 vyhotoveních pro realizaci stavebních záměrů ke zvýšení bezpečnosti pohybu na
komunikacích v Praze 6.
Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací podlébajícich obchodnímu tajemství dle
Občanského zákoníku.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plněni zakázky. Zadavatel zálohy neposkytuje. Faktura
bude splatná do 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti vyúčtování.
Námitky lze uplatnit do 8 pracovních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se zastaví plynuti
splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručení nově vystavené faktury objednateli.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadána v souladu s částí E, ČI. 2, odst. 2b, příkazu tajemníka č. 2/2020.
Odd. §. 2212, pol. 5169, ORJ 312, ORG 19

Termin plnění: 31. 07. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši: 90 750,00 KČ s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzeni příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
provedeni práce. Bez potvrzeni 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 vědomi a souhlasí, že u faktur s kratší
sp1Mností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitni plnění závazku:

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

2) bude-li dodávka vykäzovät zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn sníŽit cenu dodáv¶o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované

Objednatel je plá čem V P,a,, dn, ,,.,,.,,,

Charvátová Dana Ing. v
achl

tostarosta vedoucí odboru



Vystavil: Bačová Blank referent dopravy a kom

Akceptace dodavalelem:

Souhlasim a přijímám objednávku v celém roz

Doložka dle § 43 odst, 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potwzuj/ci sp/něnipodm/nek pro
platnost právního jednání městské části Praha 6.
Způsob zadáni této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne '23.04.2019, zadánl
zakázkyje v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost
tohoto právního jednání.


