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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou udrcsu ob.jcdnáváme:

výstavba 2 ks dčlenýdi skleněných příček ve 2. patře (kancelář ODŽP č. 2 15 a 223) budovy ÚMČ Praha 6 včetně
montáže v rámci bezpečnostních opatření COV1D-l 9 dle CN ze dne 24.09.2021 na základě provedené u7mvřel)é výzyy
(NplávkovCho řízeni) a v souladu s usnesením RMČ č. 2899/2 j ze dne 19. 10.2021.

TemiM plněni: 15. R. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši: 360 349,00 Kč s DPH

Na faktuře uvecľte vždy naše IČO. DIČ, číslo objednávky a připojte powrzení při.jemce dodávky (j převzet( zboží nebo
provedeni práce. Bez pMvrzení o převzetí zboží nebo provedeni prňce nebude fáktura proplacena. Práce md rámec tělo
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele propkiceny. Splatnost faktur vystavených dodavntclem dle této
objednávky ncsmí být kmtši než 21 dnů od jejich doruČeM objcdnateli. bere na vědami a sauhhsí, že u faktur s kmtŠi
splatností než 21 dnů ud j¢ji¢h doručeni 3ě lhůta jejich splatnosti aucomMicky prodlužuje v souladu s větou předcMwjici.

Sankce za nekv'aliini plněni závazku:

l) úl nedodrZení stanovenéhc1 termínu dodávky je dodavatd uhradit objednatdi OJ % z ceny dodávky (béz DPH) m kůdý
den pmdjení.

2) bude-li dčxlávka vykazovat áievné a (jd$tľallilc|nC vady je odběmtel oprávněn snižitcenu dodávky (j 10 % (bw. DPH),

O llp|mnčnuu snnkci je c'bjcdnatd ()právnčn bw, ddšíht) snížil úhradu Ĺitklurovľjné částky.
b

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 20.10.2021

Kratoc

v

Vystavil:

dndavate|¢ln:

Souhlasím a přijjnlá|n abjednávkl| y cekni razsal)l|.

l)i|luln:

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavn/m městě Praze, v platném znění, polwzu
platnost právního jednání městské části Praha 6.
Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady e dne 23. 04. 2019, zadáni
zakäzkýje v souladu s př/kazen] ta/emn/ka k zadávánl veřb/nýG é zákonné náležitosti pro platnost
tohoto právn/ho jednání


