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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

.Na výše uvederíou adresu objednáváme: Speciální ochrannou deratizaci velkých myšovitých hlodavců

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme provedení Speciálni ochranné deratizace v plochách zeleně
na sídlišti Červený vrch a na Vítěmém náměstí, Praha 6.

Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dc úkona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informaciuL s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství
dle Obchodního zákoníku.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plněni předmětu zakáZky. Zadavatel zálohy
neposkytuje. Faktura bude splatná do 21 dnů ode drie jejího převzetí objednatelem, pokud objednačel nevznese námitky
proti vyúčtování. Námitky lze uplatnit do 8 dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se zastaví
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručeni nově vystavené faktuiy objednateli.

Bez potvrzení o kontrole provedení práce nebude fäktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez
písemného souhlasu objednatele proplaceny.

Za kontrolu plnění zakázky je za ODŽP odpovědn

Tato veřejná zakáZka byľa zadána v souladu dle ČI. 2. odst 2, písm.b) příkazu tajemníka č, 2/2022,

Odd.§ 1014, pol.5169

Těmín plnění: 30. 09. 2022

Cena sjednaná dohodou ve výši: 36 179,00 Kč S DPH

Na Faktuře uveďte vždy mše IČO, DIČ, čÍslo objednávky a připojte potvrzeni příiemce dodávky o převzetízboži nebo

provedeni práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedeni práce nebude faktura proplacenm Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této
objednávlg' nesmí být kratší neŽ 21 dnů od jejich doručeni objednateli. Dodavatel bere na vědomf souhlasí, že u faktur s kratší
splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodIužuje v soukdu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

l) za nedodržení stanoveného terminu dodávky je ciodavate1 povinen uhmdit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý
den prodlení.

2) bude-li dodávka vyka7ovat zjevnc a odstranitclnC vady je odběratel oprávněn snižii cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatnčnou sankci je objednatel oprávnčn bez dalšího snížit úhradu fakturovanC částky.



Objedmtel je plátcem DPH.

V Praze dne: 30.08.2022

VyslavĹl: t vekjné zclcnč

Charvátová Dana Ing

vedoucí odboru

Akceptace dďag'ate[m: :

Souhksfm a přijímám objednávku v celém roxahu.
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131R®O Sb., o hlavním městě Rraze, vp/atném zněnl, potv/zui/cl sp/něn/podm/nek pno
p/amostpmvn/hojednání městské části Pmha 6.
Způsob zadán/této o'biednávky byl schválen usnesením Rady městské části Rah8 6 č. 3263/22 ze dne 21.02.2022, zadání
zakázkyje v souladu s příkazem tajémnika k zadáváni veřejných zakázek a byjy splněny veškeré zákonné náležitostipro platnost
tohoto právního jednání.


