
$C'", " dnávka č. O - 0051/mjt 2021 středočeský kraj

" - ňratel: Dodavatel:

Středočeský kraj
Zborovská ll, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

TOMDANO, s.r.o.

Kaprova 42/!4, Staré Město, 110 00

Praha l
IČO: 08293376, DIČ: CZ08293376

Datum: 2 5 -(18- 2921

Objednáváme u Vás:
Předmět objednávky Množství Jednotka Cena s DPH
Údržba příkopů a krajnic silnic v Milovicích 69 951 Kč

Specifikace prací:
provést posečení trávy a několikaměsíčních akátů podél silnice Milovice - Boží Dar na pozemcích
Středočeského kaje p. č. 1708 a 1726, k. ú. Milovice nad Labem, při těchto orientačních parametrech:

· délka silnice: 2 307,9 m,
šíře sečeného pásu na obou stranách silnice: min. 2 m,
sečená plocha: 9 23 1,6 m2,

" odvoz posečené trávy: ne,
· stav sečené plochy: nerovný terén, místy zanesený zbytky stavebního odpadu nebo s vyčnívajícími
pařezy - sekací rameno budu muset být schopno kopírovat terén.
Dále pak provést posečení trávy podél tzv. jiřické silnice na pozemcích Středočeského kraje p. č. 1750, k.
ú. Milovice nad Labem, 426 a 427, k. ú. Jiřice, a 1363, k. ú. Benátecká Vrutice, při těchto orientačních
parametrech:

· délka silnice: 3 642,8 m,
" šíře sečeného pásu na obou stranách silnice: min. l m,
· sečená plocha: 7 285,6 m',
" odvoz posečené trávy: ne,
· stav sečené plochy: nerovný terén, místy zanesený zbytky dřevního odpadu (větve) nebo
s vyčnívajícími pařezy - sekací rameno budu muset být schopno kopírovat terén.
Součástí zakázky je provedení dopravních inženýrských opatření.
Celková cena dodávky včetně DPH 69 951 KČ
Celková cena dodávky bez DPH 57 811 KČ

Místo dodání: viz pozemky výše, silnice Milovice - Boží Dar a tzv. jiřické silnice

Objednávku zpracoval: Jana Kuklíková



Termín dodání: do 21 kalendářních dni od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude
provedeno e-mailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být
ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.
SouČástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po
provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou souČástí předávacího
protokolu plnění dané objednávky.

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky
včetně DPH za každý započatý den prodlení.
Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.
Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.
Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů

Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle
zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel
anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např.
začernění podpisů, míst trvalých pobytů, apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem,
jména jednatele, atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právníini předpisy
a svými interními předpisy.

Potvrzení ob,iednávky dodavatelem:
Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

T'mjí Pe ¢lue/
Jméno, přjjmení, funkce,
Razítko dodavatele

Objednávku zpracoval: Jana Ku

Ing. Jaroslav Řikovský, mpa

vedoucí Odboru majeíku
a hospodářské správy

T


