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Městská část Praha 6 AUTOTRAK spol. s r.o.
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Čs. armády 601/23 Pod Petřinami 21/7

16052 Praha 6 ! 16200 Praha

Zapsán v RES dne l. 7. 1973 ' '

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800 : 'Tel:

Fax: Fax:

E: www.praha6.cz E:

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703 IČO: 45306028 DIČ: CZ45306028

Příjemce dodávky

Konraktni osoba:

ODŽP - Ž.P - 12 Odbor dopravy a životního prostředí - 12

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na základě rámcové objednáváme opravu schodů v ulici Pod Cihelnou v Praze 6,

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

Odd. §. 3745, pol. 5171, ORJ 0212

Termín plnění: 15. ll. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši: 66 102,30 Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
provedeni práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedeni 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
splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející,

Sankce za nekvajitni plnění závazků: viz znění rámcové smlouvy

Objednatel je plátcem DPH,

:

starosta

In



Vystavil: čnent dopravy a komun.

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v oelém rozsahu.

Dawn,

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona C. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvtzu//c/ splněni podmínek pro
platnost právního jednání městské části Praha 6.
Způsob zadání této objédnávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadání
zakázkyje v souladu s příkazem tajemníka k zadáváni veřéjných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost
tohotc právn/ho jednání.


