
MĚŠIÍŽ'ÍIÍ ŠST Objednávka č.: OBJ/2018/0114
Objednatel: Dodavatel:
Městská část Praha 17 AUTOTRAK, spol. s r.0.

Pod Peti'inami 21/7
žnınnskêhø 291/12h 16200 Praha
163 Oz Praha- epy IČO: 45306028
IČO: 00231223 DIČ: CZ00231223 Objednávka I. etapy opravy chodníku - ulice

Socháñova
P edmět obiednávg:
Objednávka I. etapy Opravy chodníku - ulice Sooháňova

Termín plnění: 01.06.2018 Cena plnění s DPH: max 119 348,00 Kč
P íkazce operace:
Mgr. David ZlatýV Praze dne 03.05.20] 8
vedoucí odboru ŽPD
Odbor životního prost edí a dopravy

Obecné smluvní podmínkz: Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka u e o Je nate em povinně zve ejněnav plném rozsahu v Centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a je právně účinná dnem zve ejnění, a tosoučasně s písemnou akceptací objednávky dodavatelem. Tuto akceptaei proveďte bud' písemným vyjád ením v niáep ipravených polích, p ípadě datovou zprávou, dopisem nebo e-mailem S uvedenými náležitostmi. V p ípaděpotvrzení e mailem není nutný uznávaný elektronický podpis Zprávy. Akceptaci objednávky je t eba učinit nejpozdějido pěti dnů po doručení objednávky. Toto ustanovení platí v p ípadě, že cena plnění p esahuje 50.000,- Kč.
Ob 'ednávku akce tu 'emeJ Šamfm - 3 -05- 2018

Jméno, p ijmení /Č'Í/' ľ /Í'yňZJ/É* ˇ'

Funkce Zástupce podnikatele

ICO

Razítko, podpis

ÍJ'J'D 60.1.19

Fakturační podmínlgzz Na faktu e uvádějte naše číslo objednávky OBI/201810114, jinak Vám budefaktura vrácena. Kopii objednávky vra te prosim s fakturou.
P známka: , r o.o

Jó//č/ çfl/ ('r / „Ý/J „Zn/ø?

Vy izuje: Mgr. David Zlatý, tel. , E-mail:
Bankovní spojení: Česká Spo itelna as., č.13.: 27-20007 800



Havarijní oprava chodníku v ulici Socháňova 25, Praha - epy
specifikace l. etapa

Text MJ Výměra Kč/MJ Kč celkem

Vybouráni a likvidace stávajících Obrub vč. naloženíI
odvozu a uložení na skládce bm 9,00 0,00

Odstranění stávajících asfaltových povrchů a
konstrukčních stmelených a nestmelených vrstev do hl.
35 cm vč.naloženi, odvozu a uložení na skládce m2 42,50 0,00

Úprava a hutněni pláně m2 42,50 0,00

Z ízenl podkladních vrstev Z ŠD tl. 15 cm a KSC tl. 10 cm
vč. hutnëni m2 42,50 0,00

Vyrovnáni ACO a pokládka obrusné vrstvy do tl. 8 cm m2 42,50 0,00

Výkop rýhy pro Obruby, dodání betonových obrub Linea,
Osazení do betonověho lože bm 9,00 0,00

0,00 Kč

Cena celkem bez DPH 0,00 Kč
DPH 21% 0,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč

Doba realizace v kalendá ncíh dnech

Záruční doba v měsících

datum:

adresa:

IČO:
tel:

e-mail:
vypracoval:
razítko, podpis:


