
MEŠŠŽ'ÉŠÍŽST Objednávka č.= OBJ/zoıs/oııs

Objednntel: Dodavatel:
Městská část Praha 17 CHIC, s.r.o.

Pod Lesem 109
żnınnskèhn 29 ı/ızh 25267 Tnnhømêxˇ-ine
163 02 Praha - epy IČO: 49551647
IČO: 00231223 DIČ: C200231223 Objednávka íl. etapy - chodník Sochúñova

P edmět objednávky:
Objednávka Il. etapy - chodník Socháňova

Termín plnění: 01.06.2018 Cena plnění s DPI-I: max 120 494,00 Kč
P íkozce operace:
Mgr. David ZlatýV Praze dne 03.05.2018
vedoucí Odboru ŽPD
Odbor životního prost edí a dopravy

Obecné smluvní podmínky: Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka bude Objednatelem povinně zve ejněna
v plném rozsahu v Centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. aje právně účinná dnem zve ejnění, a to
současně s písemnou akceptuci objednávky dodavatelem. Tuto akceptaci proveďte bud' písemným vyjád ením v níže
p ipravených polích, p ípadě datovou zprávou, dopisem nebo e-maìlem s uvedenými náležítostmi. V p ípadě
potvnení e mailem není nutný uznávaný elektronický podpis zprávy. Akceptaci objednávky je t eba učinit nejpozději
do pěti dn po doručení objednávky. Toto ustanovení platí v p ípadě, že cena plnění p esahuje 50.000,- Kč.
Objednávku akceptujeme ,__

Datum 4- Ó I wfl
ˇ'\ . Í-

Jméno, p íjmení 434, '7/[417/4 I'Á'Á'Ú
Funkce zástupce podnikatele JIM/'49737

Fakturační podmiplfl: Na faktu e uvádějte naše číslo objednávky OBJ/ZfllB/ IIS, jinak Vám bude
faktura vrácena. Kopii objednávky vra te prosím s fakturou.

Poznámkn:z'çı#,9ýi0/I /3/2490/ ((39 ıx/ı-Ž'J műćV/C

Vy izuje: Mgr. David Zlatý, tel.- E-mail:_
Bankovní spojení: Česká spo itelna 8.5., č.ú.: 27-2000700399/0800



Havarijní Oprava chodníku v ulici Socháňova 25, Praha - epy
specifikace II. etapa

Text MJ Výměra Kč/MJ Kč celkem

Vybouránl a likvidace stávajících Obrub vč. naložení,
odvozu a uložení na skládce bm 9,00 0,00

Odstranění stávajících asfaltových povrch a
konstrukčních stmelených a nestmelených Vrstev do hl.
35 cm vr'ınaložení| odvozu a uložení na skladce m2 48,60 0,00

Úprava a hutnění pláně m2 48,60 0,00

Z ízení podkladních vrstev Z ŠD tl. 15 cm a KSC tl. 10 cm
vč. hutnëni m2 48,60 0,00

Vyrovnání ACO a pokládka obrusné vrstvy do tl. 8 cm m2 48,60 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:


