
MĚSTSKÁ CAST PRAHA 4
Antala Staška 2059/H0b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2022/1387/OŽPAD
Hlav ní činnost

IČ: 00063584

Bankovní spoji'    
Číslo účtu:  
Uveřejnit v registru smluv: ANO

( islo jednací: 
Vyřizuje: Jané 
Telefon; 261 192 
T-mail: iaiia.jana>.ajprah&4 cz
Uveřejněno v registru smluv: ANO

Dodav aiei
\drcsa'
IČ:
plátce DPH

Lesy a parky s.r.o.
Slarochcalovska I56'57, 14900 Hrahn
27871916 Kítnkovni  

Číslo úítu: 
WC: CZ27S7I9I6
Plál ve f)P!J ic• o ;if-iv'

Předrnři plnění
**-'h ■1 " »/« k. •• va podcho/

cena Oty DPH Ks 1811,011 Kč. DPH 21.00 % : 18 659.80 Kč, včetně DPH 106 939.00 Kč 
Kežlm přeneseni daň, povinnosti: ANO/NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plněni převodem na t)6el dodavatele do 30 dnů od doručeni faktury 
odběrateli.

Tertnín dodáni:l i.10.2022
Města dodáni: Pra lni 4 _________________________ _____________________
Smluvní podmínky
Smi au ** je iizivfe/m doruiemm akceptace objednávky dodavatelem ndřo™......... : dodavatele pro vor řidni ptedmti pídím je splr.ínri dnem jt
ptedmti plném bez vad pícdín odMrnteh. a tr ' i ootítkm Při dodán, přcdmttu pioínJ hode odběrních přťdhr razpiv
nfedivancho pftdmfiu piníiii Odbiraicl doc i 'Jr Wmtt plnéfll s vartami rcnl udbťratd pomter převili Odbfry.e-
není povinen np!aút cenu aptevzaly předm “ wn vady ptrtímélu plním ledi proitmii plním ptedmiierr up-zvy
inMttt normy. <‘ SM el mezinárodni. minu ...............« oounena V* faktuře dodavatel uvadl eivlo objednávky odběratele, nebo k nl připojuje
kopti objednávky odhírafde Mm případ ncdod7lcnl terminu drdzm tx titany uodavriiele jc dodavatel povinen zaplatit ndheraieli smluvní pokuiu a to ve 

S % i celkové ceny předmřiu pínini (víraní DPH, je-li áétována) za každý den následující po nniuverwtn icmiinu Jodati pti ocdodritenl vplataovo 
ceny n přcdmíi plněni mMiaitkrn m* dodavatel minci na uieA / prodleni ve viti dle natiren vUdv ČR. Změny v objedná.u a ak-eptav /min re Jr 
jen pliemnou farmou Fakturu - datlovy doklad n převzali píníru dodavmci vystaví a dorudi odbíraleli nejpazdíji do i tlnr kalendářního mísm 
následujícího po převitu plněni PohJedivku dodavatele ta odbAaietem k zají hatěni ecny je dodavatel oprtv-nín pmlnupit pouze po tlobodi s odbítatelem 
Je wluuíeno, aby nlbidka v nepodstatným! zrninami utmírsa jednou smluv ni šíranou jako protinávrh druhé smluvní <iiani ti vln brtuii j*n přyeil nabídky 
pokud jl druha strana neodmítne
Je-li dodavatel plecem 3PH.J* povinen uren k zaolircem ceny pouze tuzemský diet palbcí dodavateli registrovaný u vprtvee dané dle t do odtl I /DPH a 
zveřtir>4«ly dle $ Vír od»L 2 ZDPH. V případe, ii do data iplainoAi laklurs dadovCho dokladu ncaudc diet, na který má být provedena úhrada zdaníleineK 
plním tveřejnín, příjemce Zdanitelného plním pp/oMitvi uhradí (iiklurv da/rovsiho dokladu a poUda poskytovateli o jmv uíet '« vríelcm .-.feu.turin 
dopadu ruícnl objednatele ,ako příjemce zdanitelní ho pintu; ;ý 109 /.DPH) můíe objednatel postupovat rvrtáUnim způsobem pro tajrtrínl DPH (g Itnhi 
/DPH!, tf (ib)edňatel je opravnín při placeni ceny díla rum pom?j| n DPH. kleme nplall na Oíct íprtvse daní, Cirně porte cena díla cu do líto íarn 
rhotoviteli rapiueena

Ruesab uprímf nl lisrupeil ndlrfrairle Zikoonl íěttnpci ixlbíraielc jmu slinuta, lajtmnik !J\1C Praha t, vedoucí udbtirů a jejteh -lutupci Objtdntivk si 
netře tabcepefmai rtothívlcy a vluřhy irva|ielho chaiakteiu Dodávky a vluřby nelze objednával bez předchozího rvyrpoítcrvíhr ovířcnl pflslutnťho vptlvee 
torpoílu odnírattlc Objednávky lze tmu div vyté KK1 lis KC ber DPH vícioí Překmíl-h zdatupce odbírateli sví opravním zlkormiho íAstupoř 
isdMratalc, tato objednávka odběratele nezavazuje Objednaia4i dodavky a Hudby juva osoba net výi: vyjmenuvím rs« nr ruviupn xlNh m 
objednávka odbámiele nezavazuic________________________ ___ ____________ _______

Schválil správce rozpočtu: 
Jméno: příjmem, podpis;

Dni um: 2009 2022

Objednal:
.Jméno, přljment. funkce, podpis

Ing. Michal Svoboda
Autítm

140

'Vodák Jaroslav
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Datum: 21.09.2022

Akceptace dodavatelem: ANO/J 
Jméno, příjmení, podpis oprávněné 

Datu ni;

 
 

 


