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Příjemce dodávky:

Kontaktní osoba:

ODŽP - ŽP - 12 Odbor dopravy a životního prostředí - 12

Spojeni:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme: Oprava herních prvků

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme opravu herních prvků na DH v ulici U Kolejí.

Odpovědnost za škodu, spojenou s pracemi na této zakázce, nese dodavatel do dne předáni a převzetí prací. Dojde-li v
důsledku činnosti dodavatele k jakékoliv škodě, dodavatel bude za tuto škodu odpovědný v plném rozsahu.

Nabídková cena bude stanovena .jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu zakázky. Zadavatel zálohy
neposkytu.je. Faktura bude splatná do 21 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 lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručení nově vystavené faktury objednateli.

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 podléhajících obchodnímu tajemství dle
Občanského zákoníku.

Upozorňujeme Vás, že objednané plnění je určeno pro potřeby výkonu státní správy, režim přenesené daňové povinnosti
podle § 92e ZDPH (stavební a montážní práce) se nepoužije.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadána v souladu s části E, čl,3 odst.2 písm. b) příkazu tajemníka Č,&/2O21.
Odd. § 3Í45, pol. 5171

Termin plnění: 19. j]. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši: 55 842,00 Kč S DPH

Na faktuře uved'te vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzeni 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
splatnosti než 21 dnů od jejich doručeni se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění záva.zku:

l) za nedodrženi stanoveného termínu dodávky ,je dodavatel povinen uhradit ob,jednateli 0.1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý
den prodlení.

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

O uplatněnou sankci .je ob!iednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.



Objednatel je plátcem DPH.

" "" "" '°'°'"°"

A'ccp'ace do'a"a""'

Souhlasím a pťijfmám obj

Dmu-'

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlam/m městě Praze, v platném zněnl, potvnm/c/sp|něn/podm/n0k pro
platnost právn/ho jednání městské části Praha 6.
Způsob zadáni této objednávky byl schvé/en usnesením R8cty městské části Pmha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadánl
zakázkyje v souladu 8 příkazem tajemn/ka k zadávání veňg/hých zakázek 8 byly splněny veškeré zákonné ná/ež/tostl pm platnost
tohoto právn/ho jednání.


