
MĚSTSKÁ Č 'ST
PRAHA „A Objednávka č.z oBJ/2017/0252

Objednatel: Dodavatel:
Městská část Praha 17 Jind ich Muk
Odbor životního prost edí a dopravy V p edpolí 1472/27
Žaıanskćhø 291/12b 10000 Praha
163 02 Praha ~ epy IČO: 48553085
IČO: 00231223 DIČ: C200231223

P edmět objednávky:
Nonstop asistence pro ešení mimo ádných kalamitních (sněhových) situací, spojená S odstraněním a
následným Odvozem sněhu na vvbranou lokalitu pro období Zimní sezóny (od 1.1 1.2017 do 31.3.2018) v
k.ú. epy

Termín plnění: 31.03.2018 Cena plnění S DPH: max 75 000,00 Kč

P íkazce operace:
RNDr. Milan Svítek

vedoucí odboru ŽPD
Odbor životního prost edí a dopravy

Obecné smluvní podmínky: Dodavatel bere na vědomi, že tato objednávka bude objednat emi'poýiinně Zve ejnëna
v plném rozsahu v Centrálním registru Smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. aje právně účinná dnem Zve ejnění, a to
Současně S písemnou akceptací objednávky dodavatelem. Tuto akceptaci proveďte buď písemným vyjád ením v níže
p ipravených polích, p ípadě datovou zprávou, dopisem nebo e-Inailem S uvedenými náležitostmi. V p ípadě
potvrzení e mailem není nutný uznávaný elektronický podpis zprávy. Akceptací objednávky je t eba učinit nejpozději
do pěti dnů po doručení objednávky. Toto ustanovení platí v p ípadě, že cena plnění p esahuje 50.000,- Kč.
Objednávku akceptujeme

Datum

V Praze dne 30.10.2017

Jméno, p íjmení

Funkce Zástupce podnikatele

IČO
Fakturační podmíng: Na faktu e uvádějte naše číslo objednávky OBJ/2017/0
faktura vrácena. Kopii objednávky vraťte prosím s fakturou.
Poznámka:

2%

jinak Vám bude

ľ

Vy izfljfl=_z1
Bankovní spojení:
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