MĚSTSKÁ ČAST
MESTSKA
PRAHA 17
PRAHA
17

Objednávka č.z oBJ/2017/0298
Objednávka
oBJ/2017/0298

Objednatel:
Objednatel:
17
Městská
Městská část Praha
Praha 17
Oddělení
Oddělení informatiky
informatiky
Žalanske'ho
Žalanske'ho 291/12b
291/12b
- epy
163 02
163
02 Praha
Praha epy

Dodavatel:
Dodavatel:
Zdeněk Drápal
Zdeněk
Drápal
Poznaňská 2459/9
Poznaňská
2459/9
61600 Brno
61600
Brno
IČO: 02493195
IČO:
02493195

c200231223
IČO; 00231223
IČO;
00231223 DIČ:
DIČ: 0200231223
P edmět
P
edmět objednávky:
objednávky:
dendrologický průzkum
průzkum
P íprava
P
íprava databáze
databáze pro
pro dendrologioký

plnění: 31.12.2017
31.12.2017
Termín plnění:
Termín

max 66
66 487,08
487,08 Kč
Kč
Cena plnění
Cena
plnění SS DPH:
DPH: max

P íkazce
P
íkazce operace:
operace:
_

22.11.2017
V Praze
V
Praze dne
dne 22.11.2017

vedoucí oddělení
vedoucí
oddělení informatiky
informatiky
Oddělení informatiky
Oddělení
informatiky

Obecné smluvní
Obecné
smluvní podmínky:
podmínky: Dodavatel
Dodavatel bere
bere na
na vědomí,
vědomí, že
že tato
tato objednávka
objednávka bude
bude objednatelem
objednatelem povinně
povinně zve
zve ejněna
ejněna
v plném
v
plném rozsahu
rozsahu v
v Centrálním
Centrálním registru
registru smluv
smluv podle
účinná dnem
dnem zve
zve ejnění,
ejnění, aa to
to
podle Zákona
zákona č. 340/2015
340/2015 Sb.
Sb. aa je
je právně
právně účinná
současně SS písemnou
současně
písemnou akceptací
akceptací objednávky
objednávky dodavatelem.
dodavatelem. Tuto
Tuto akceptaei
akceptaci proveďte
proveďte buď
buď písemným
písemným vyjád
vyjád ením
ením v
v níže
níže
p ípadě
ípadě datovou
p ipravených
p
ipravených polích,
polích, p
datovou zprávou,
zprávou, dopisem
náležitostmi. V
dopisem nebo
nebo e-mailem
e-mailem ss uvedenými
uvedenými náležitostmi.
V p
p ípadě
ípadě
potvrzení ee mailem
potvrzení
mailem není
není nutný
nutný uznávaný
uznávaný elektronický
elektronický podpis
Akceptaci objednávky
objednávky je
je tt eba
eba učinit
učinit nejpozději
nejpozději
podpis zprávy.
zprávy. Akceptaci
do pěti
do
pěti dnů
dnů po
po doručení
doručení objednávky.
objednávky. Toto
Toto ustanovení
ustanovení platí
plati v
vp
p ípadě,
ípadě, že
že cena
cena plnění
plnění p
p esahuje
esahuje 50.000,50.000,- Kč.
Kč.

akceptujeme
Objednávku
Objednávku akceptujeme
Datum
Datum
Jméno, pp íjmení
Jméno,
íjmení

'ˇ'Ĺ
Š'Í 'ˇ'Ĺ
Š'Í

71.1
LO 71.1
LO

2 .DE/Vč'lk
2
.DE/Vč'lk

D EA ,PAL
,PAL

Funkce Zástupce
Funkce
Zástupce podnikatele
podnikatele

IČO
IČO

7 (75"
24/ (747 L7>
24/
L7> 7
(75"

ı o,po
o,po pis
pis

Fakturační podmínky: Na
Fakturační
Na faktu
faktu e
e uvádějte
uvádějte naše
OBJ/2017/0298, jinak
jinak Vám
Vám bude
bude
naše číslo objednávky
objednávky OBJ/2017/0298,
faktura vrácena.
faktura
vrácena. Kopii
Kopii objednávky
objednávky vraťte
vraťte prosím
prosím sS fakturou.
fakturou.
Poznámka:
Poznámka:

Vy izuje:
Vy
izuje: _tel.:
tel.: _
_ E-mail:
E-mail: _
_
Bankovní Spoj
Bankovní
Spoj ení:
ení: Ceská
Ceská Spo
Spo itelna
itelna as.,
as., č.ú.: 27-2000700399/0800
27-2000700399/0800

