
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KOLODĚJE
K Jízdárně 9/20, Praha - Koloděje, 190 16

tel.: 281 970 050, 281 971 010
e-mail: info@kolodeie.cz

Objednávka č.:
OBJ/33/0042/2022
č.j.: MC P-KLDJ 1036/2022

OBJEDNATEL/ZADAVATEL
MČ Praha - Koloděje
K Jízdárně 9/20 IC:00240338
193 16 Praha - Koloděje

Zastoupená:
Ing. Angela Morávková - starostka Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

DODAVATEL / ZHOTOVITEL
Lesarb company s.r.o. IČ: 04723805
Braunerova 563/7 DIČ: CZ04723805
18000 Praha

Zastoupený: p. Chudják -
__________Objednáváme u vás zhotovení níže uvedeného díla/dodávku zboži za následujících podmínek:
I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ - Zdravotně-bezpečnostní ořezy stromů v k.ú. Koloděje
Na základě Vaší nabídky u Vás objednáváme zdravotně-bezpečnostní ořez a kácení stromů v k.ú. Koloděje
podle následující specifikace:
- areál Na Vinici - 18ks agát zdravotní ořez, 2ks topol zdravotní ořez, 4ks agát kácení (36 000 Kč včtně plošiny)
- za úřadem - 5ks zdravotně-bezpečnostní ořez, 2ks lípa zdravotní ošetření poškození (10 000 Kč)
- před MŠ - ořez jírovec (2 500 Kč)
- ořezy stromořadí tújí, lokality v areálu ZŠ, ul. Panská zahrada, před úřadem (23 500 Kč včetně plošiny)
- U Křižku, ul. Úvozová - obvodová redukce 1ks lípa (9 000 Kč).

II. DOBA PLNĚNÍ

02.06.2022
I

III. CENA
Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena: 78000,00
DPH 21%: 16380,00
Cena včetně DPH 21 %: 94380,00

Objednávku, prosíme, přiložte jako přílohu k Vašemu daňovému dokladu, v opačném případě Vám bude fakturavrácena.



IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude vystavena a odeslána MČ Praha -
Koloděje.
Splatnost faktury činí 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že
slouží rovněž pro daňové účely a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, sídlo, IČ, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost
faktury________________________________________________________________________________________________

V. SMLUVNÍ SANKCE
Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze
základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která
vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.
VI. ŘEŠENÍ SPORŮ
Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI
/ZHOTOVITELI.
OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s
dodatkem nebo odchylkou.
Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky (?Potvrzení přijetí objednávky") a toto
?Potvrzení" doručte OBJEDNATELI/ZADAVATELI.

V Praze dne: 26.5.2022

Za objednatele:

g. Angela Morávková
tajemník starostka

(správce rozpočtu)



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KOLODĚJE
K Jízdárně 9/20, Praha - Koloděje, 190 16

tel.: 281 970 050,281 971 010
e-mail: info@kolodeie.cz

Potvrzení přijetí objednávky

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č.: OBJ/33/0042/2022

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

DODAVATEL / ZHOTOVITEL
Lesarb company s.r.o. IČ: 04723805
Braunerova 563/7 DIČ: CZ04723805
18000 Praha

Zastoupený: p. Chudják -

V Praze

Datum:
C. Jq

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:



Od:
Odesláno: čtvrtek 19. května 2022 8:41
Komu:

Dobrý deň,

na základe obhliadky jednotlivých lokalit Vám posielam následovně ceny za poskytnutie naších služieb.

Hřbitov-
jirovec paviovy- 2500Kč
Živý plot tuja - 3 lokality - 23 500 Kč

Lipa- zdravotný rez 2000 Kč
Ker v ulici v Lipách-1000Kč

Panenky
lOks. agát zdravotný rez-14000Kč
2ks. topoť zdravotný tez- 5000 Kč
8ks. agat zdravotný rez- 11200 Kč
4 ks agat kaceni - 4800 Kc

Za úradom-
5ks. zdravotný rez-7500kč.
2ks. lipa ošetrenie po poškodení bagrom-2500Kc

U krížku-
1 ks lipa- obvodová redukcia- 9000Kč

V lipach-
21 ks lipa zdravotný rez - 31500 Kč
2 ks lipa obvodová redukcia - 5000 Kč

odborný posudok - 4000 Kč

5 pozdravom Adam Chudják
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