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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Antala St*Sk« 2059/HUb. 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2022/1412/OŽPAD
Hlavní činnost

IČ:

Bankoiní ípí tí
Číslo učtu:
l vcřejnitv registru sm

00063584

    
 

tv ANO

Číslo jednací:
Vyřizuje: Horáčková Zuzana Ing 
Telefon: 261 192 421
E-mail: zurana.horačkova^S)praha4 cz
Uveřejněno v registru smluv: ANO

Dodav ne!
Adresu
IČ:
plátce DPH 
DIČ:

lasy a parky s.r.o.
Starochodovská 156/57, 14900 Praha
2787|9!6 Bankovní spojeni: 

ČMo účtu: 
CZ2787I9I6

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského úftu registrovaného a zveřejněného správcem dané (§ 96 ZDPH).

Předmět plnění:
Podzimní prořez dřevin - park Humpolecká I * II

cena bey DPH: 60526,00 Kč. DPH 21.00 % : 13970,46 Ki vřetně DPH 8U49ft.46 K. ____
Režim přeneseni daň. povinnosti: NE

Platehni podmínky: Platba po převzati předmětu plněni převodem na učet dodavatele do 30 dnů od doručeni faktury 
odbéraleli

Termín dodání: 17.10.2022
Místo dodání: Praha 4. Humpolecká_______________________ _________________________
Smluvní sodní niti
Smlouvaje uzavřena doruCenlm ixccputc objednávky doúavMeletn odběratel: ťovmnmi dodavatele provwt f&dnt předmět plním ic splněna dnem 
ptedmfi plním bez v ad předen odběrateli. a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodám Pn dodaní jíředmělu plním bode odběrateli předaň rozr > 
předávaného předmětu plnínl OdMratel dodavateli potsidi pfcwrti předmětu plním “ředmíl plním s vadami není odběratel povinen převzít OdPíra> 
ncm povaten zaplatil cenu aa převzatý píedmír ptoínt s vadami, dokud dodavatel neodwntm vady předmětu plním Je-li předmět plnínl předmětem upraví 
Wdhnickí no mezaiaiodnt, musí byt technická norma dodržena Ve faktuře dodavatel uvidí visíc objednávky odběratele. nebo k r,l připojuje
kopu objednávky odběratele Pm případ nedodrženi terminu dodáni ze strany dodavatele jc dodavatel povinen zaplatit odběrateli vmluvn pokutu, a to se 
vyit OJ Sv z ocikove ceny předmětu pinto, tvíetní DPH. je-li účtované • za každí den nasicdmici po smluvením terminu dodání Při nedodrženi sptatnudt 
cenv za předmět plrím odběratelem mi dodavatel narok na úrok r prodlení ve vyti dle nařízeni vlády OK Změny v objednávce i akceptaci zmťr Izr íimi 
jen písemnou fomun. fakturu - dartovv doklad za přev/aie plním dodavatel vyuavl a dtxuíi odběrateli nejjxvdt] do ? dne kalendářního rtíSKC 
itátlcdujlcihn po převzetí plnínl Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplaceni ceny je dodavatel oprávněn postoupit pi ,.-c po 'toh.vli s odbíratíltni 
>c vylotiíeno. aby nabídka i nepodstatnými /minami uíinína jednou smluvní strantiu jako protinávrh drobí mluvní straní bvla brana jako přiieti nabidkv 
pokud ji druhá tuana neodmítne
Je-li dodavatel plátcem DPH. je povinen urCit » zapláceni ceny pouze tuzemsky uíet patřící dodavateli registrovaný u spravte daní dle { 96 ode 1 ZDPH v 
zveřejněny dle } 96 odn 2 ZDPH V případě. že do data splatnosti faktury - daíovího dokladu nebude uíel. n» který ma byt provedena úhrada zdanitelném 
ptníni zveTcjnín. příjemce zdanitclního pinín, pozastaví úhradu faktury dobového dokladu a požádá poskytovatele o Jiný úíel Za úěetrm předcházeni 
dopaou ruCcnl objednatele jako příjemce zdamtelnébo plnínl (( 109 ZDPtl) může objednatel postupovat zvlátmim způsobem pro zapitím DPH (ý hjv» 
ZDPttj. II ob|cdna*el ic oprávněn pft ptačeni cenv tlila uilsi pontlil v DPH. Kterou rap nit: na uícI -.p-Évcc dani. flmž biidt cm* díla no <in teto .V. 
zhotoviteli zaplavena

Rozaak oprávním zástupci odběratele Zákonní zástupci odběratele sou starosti. ujemmk IJMČ Praha 4. vedoucí odborů a jejich ristitpci Objednává - 
nelze zabczpcíovat dodavky i služby trvajícího charakteru Dodavky • s.užbv ne ze objednávat bez ptcdcho/iho rozpoítovehu o vířeni příslušného správci 
rozpočtu odbíratelc Objednávky lze ímit do vyté 200 m Kf bez DPH víetní Pfekroíi-ií zátlupoc odbíratelc tví opravním zákonního zástupce 
odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje Objcduula-li dodávky > «jžby ona r-.oba nez vyté vyjmenovaní zai. m zástupci odběratele lat-- 
objednávka odbíratelc nezavazuje____________________________

 r^-.-.í • L2±u*

Schválil správce rozpočtu Ing Michal Svoboda
JmCito: příjmení, podpis:

Datum: 26 09 2022

Objednal: Vodák Jaroslav
Jméno, příjmení, funkce, podpis vedoucí Odboru životního prostřed dopravo

Drnům: 26.0°.20:2

Micepuicc dodav a tctfin ívu NT.
Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:
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