
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA CISLO : 2022/1294/OZP AD 
Hlavní činnost

IC: 00063584

Bankovní spojení:    
Číslo úiftu:  
Uveřejnit v registru smluv: ANO

Číslo jednací:
Vyřizuje: Zumr
Telefon: 261192 392  
F.-mail: gabriela.zumrova@praha4.c7
Uveřejněno v registru smluv: ANO

Adam Svoboda, DiS.
Nad Havlem 157/1, 14000 Praha 
01141139

Dodavatel:
Adresa:
IČ:
plátce DPH
DIČ: CZ8709040197
Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Bankovní spojeni: 
Číslo úětu:

Předmět plnění:
arboristické ošetření stromů 44ks v ulici Čiklova par. č. 159.182/1 a 183/3 k.ú. Nusle 
24 ks javor klen 
1 ks trnovník akát 
I ksmagnolia 
3 ks sakura2 ks jabloň
3 ks jasan ztepilý 
) ks dub letní
I ks hruška 
1 ks třešeň ptačí 
1 ks javor mléč
4 ks pajasan žláznatý 
i ks jeřabina
1 ks špendlík
2 ks jabloň

cena bez DPH: 134 200,00 Kě, DPH 21.00 % : 28180.00 Kč, včetně DPH: 162 382,00 Kě
Režim přeneseni daň, povinnosti: NF.

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury 
odběrateli.

Termín dodání: 7.10.2022 
Místo dodáni: svah Čiklova

Smluvili podmínky
Smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádné předmět plněni je splněna dnem, kdy je 
předmět plněni bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodáni. Při dodání předmětu plněni bude odběrateli předán rozpis 
předávaného předmětu plněni. Odběratel dodavateli potvrdí převzetí předmětu plněni Předmět plněni s vadami není odběratel povinen převzít. Odběratel 
není povinen zaplatit cenu za převzatý- předmět plněni s vadami, dokud dodavatel neodstraní vady předmětu plněni. Je-li předmět plněni předmětem úpravy 
technické normy, ČSN či mezinárodni, musí být technická norma dodržena. Ve taktuře dodavatel uvádí ěislo objednávky odběratele, nebo k m připojuje 
kopii objednávky odběratele Pro případ nedodrženi terminu dodáni ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve 
výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plněni (vietně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smluveném terminu dodáni Při nedodrženi splatnosti 
ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízeni vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit 
jen písemnou formou. Fakturu - daftovv doklad za převzaté plněni dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce 
následujícího po převzetí plněni Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplaceni ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. 
Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijeti nabídky, 
pokud ji drahá strana neodmítne.
Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplaceni ceny pouze tuzemský účet patřící dodavateli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a 
zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury - daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného 
plněni zveřejněn, příjemce zdanitelného plněni pozastaví úhradu faktury - daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za úěelem předcházení 
dopadu ručeni objednatele jako příjemce zdanitelného plněni (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištěni DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce dané, čímž bude cena díla co do této částí 
zhotoviteli zaplacena

Rozsah oprávnění zástupců odběratele Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha-i, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou 
nelze zabezpečoval dodávky a služby trvajícího charakteru Dodávky a služby nebe objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce 
rozpočtu odběratele. Objednávky lze činil do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Plekroči-ií zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce 
odběratele, lato objednávka odběratele nezavazuje. Objcdnaia-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenováni zákonní zástupci odběratele, tato 
objednávka odběratele nezavazuje ____________________________________________________________________________



Schválil správce rozpočtu: 
Jméno: příjmení, podpis:

Datum: 08.09.2022

Objednal:
Jméno, přijmeni, funkce, podpis 

Datum: 12.09.2022

 Michal Svoboda

Vodák Jaroslav

Městská část Praha A 
Úřad městské části

Odběr životního prostředí a ctnp 
Antala Staška 2009/8< )l 

140 46 Praha 4 
15

vedoucí Odboru životního prostředí u dopravy
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Akceptace dodavatelem: ANO / NE" . N
Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby: ‘ ^

Datum: čiS’2.^1 
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