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V návazn sti na vys ed k poptávkového řízení na odborné poradenství v ob ast energetiky zadávaného na základě Poptávky ze dne 11 B 017 u Vás

tímto obj dnáváme n ž uvedené s užby za d le stanovenych podmínek

V soulad se zákone 89/2012 Sb obca sky zákoník. v p atném znění se akceptac této ob ednávky zakládá dvoustranny smluvní vztah mezi

objednatelem a Dod v telem Dodavatel tak vzn ká povinnost real zovat předmět plněn v požadovaném rozsahu a jeho vysledky předat objednateli a

Objednateli vzn k pov nnost zap a t Dodavatel dohodnutou odměnu

Specifikace poptávany služeb v rámc veřejné zakázky s názvem „Energetické úspory s využit m EPC ve vybranych areálech v majetku hlavního rn&ta
Pra y"
E Revize a ver fkace z d vacl dokumentace před vyh ášen rn veřejné zakazky a prípadná doporučení k jejím úpravám
E Učast odbor é p r denství pň jednáních v rámci jednac ho řízení s uveřejněním
É Qdbor é poradenstv v ámci posouzení a hodnocení žádostí o učast/předběžnych nabídek/nabídek
E Učast ř prohl dKĚ a eáID/obj kt0 (mista plnění veře né zakázky), poradenství pň zpracování vysvět ní zadávací dokumentace
E Popř d ší čin ost t é k uspěšné real zac: zadávac ho ilze

Konk étn poptávané žby odbor ého poradenstv budou poskytovány na základě d lclch vyzev objedna ee doručených dodavateli Vyzva k poskytnutí
plněn b e vždy obsahovat rnlmm lně specrfkaci poptávanych služeb. předpokládány počet ělověkohodrn pro jednotlivé kroky cenu za clověkohod u

služby bu DPH. popř. též termín plnění a další podmínky plněn stanovené objednatelem Cena za Clověkohodinu bude odpovídat ceně uvedené v tét

objed v e. Celkový objem plnění nepřekročí cenovy rozsah uvedený v této objednávce Faktura za provedené služby může byt vystavena teprve po

poskyt utl daného plněn , popř po poskytnutí daného plnění ve stanoveném termínu je-r stanoven

vyše pop aná vyzva k poskytnut p nění bude dodavateli doručena (emailem) vždy minimálně 7 kalendářních dnů před term nem plněn To neplat v

pnpadě 'zvy k rev'zi a verifkaci zadávac dokumentace. V případě. že dodavatel výzvu k poskytnutí p nění neakceptuje nebo v vedeny termín p nen

neposkytne zjiný h důvodů uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000. KC

Podm ky plnění jsou stanoveny v Poptávce ze dne 11. B. 2017 a dodavatel je akceptac této objednávky bezvýhradně pň má

Cena z l člověkohodinu odborného poradenství v oblasti energetiky a EPC bez DPH cin 980 Kč bez PH.

Objed a l stanovuje. že maximální cena za kompletní splnění předmětu plněn je 500 000. Kč bez DPH. V případě. že objem plněn dodavatee na

základě to objednávky ve svém souhrnu překročí 500000.- Kc bez DPH. dojde na zák adě rozvazovac podmínky k automat ckému ukončen sm uv

vztah založeného na základě této objednávky.

Označení dodávky Množství MJ Sleva [%;] Cena za MJ Sazba DPH Základ [Kč] Celkem [Kč]

Cena za ověkohodinu odborného poradenstv v oblasti energetiky a EPC bez DPH

1 00 98 0 21,00 8 .00 1 1

86/201

Číslo poptávky:

Číslo nabídky:

Zakázka: 05.03.12 \ c ca LI
Číslo došlé: 0BV0086/2017

=

Objednávka vydaná

Odběrate

Operátor ICT, a.s.

Dělnická 213/12

170 OO Praha 7

Česká repub ka

ic: 02195251

DIČ: CZ02795281

Telefon

Fax:

Mobil

E-mail
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Dodavatel - sídlo LD D GROUP s.r.o.

Za těpnlcí 311

25203 Řitka

Česká republika

LOYD GROUP s.r.o.

Za Ště nicí 311

25203 itka

Česká republika
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Forma uhr dy

Zpusob dopravy

Termín

Vystaveno

Vytištěno systémem ABRA FlexiBee

Poštovní adresa

Dodat na adresu
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