
 

MŠŠŽÉŠŽŠST Objednávka č.: OBJ/2018/0161

 

 

 

Objednatel:
Dodavatel:

Městská část Praha 17 AUTOTRAK, spol. s r.o.

Pod Petřinami 21/7

Žalanského 291/12b 16200 Praha

163 02 Praha — Řepy IČO: 45306028

IČO: 00231223 DIČ: cz00231223 Objednávka havarijní opravy kavemy v chodníku v

ulici Socháňova — MŠ, k.ú. Řepy.
 Předmět objednávky:

Objednávka havarijní opravy kavemy v chodníku v ulici Socháňova - MŠ, k.ú. Řepy.

 

 
 

  

Termín plnění: 13.06.2018 Cena plnění s DPH: max 119 530,00 Kč

Příknzce operace:

Mgr. David Zlatý
V Praze dne 12.06.2018 vedoucí OŽPD

Odbor životního prostředí a dopravy 
 

  
becnč luvní dmín : Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka bude objednatelem povinně zveřejněna

v plném rozsahu v Centrálním registru smluv podle zákona c. 340/2015 Sb. aje právně účinná dnem zveřejnění, a to
současně s písemnou akceptaci objednávky dodavatelem. Tuto akceptaci proveďte buď písemným vyjádřením v níže
připravených polích, případě datovou zprávou, dopisem nebo e—mailem s uvedenými náležitostmi. V případě
potvrzení : mailem není nutný uznávaný elektronický podpis zprávy. Akceptaci objednávky je třeba učinit nejpozději
do pěti dnů po doručení objednávky. Toto ustanovení platí v případě, že cena . lnění ořesahu'e 50.000 —

Objednávku akceptujeme

Datum 1 Z 416- 2018

   

Jméno, příjmení

Funkce zástupce podnikatele

ICO

Razítka. Podpis
 Fakturační p_odmíggy: Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky OBJn018/0161, jinak Vám bude
faktura vrácena. Kopii objednávky vraťte prosím s fakturou.

 Poznimkn:

  Vyřizuje: Mgr. David Zlatý, tel.:_,E-mail:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-2000700399/0800   
 



Havarijní oprava kaverny v chodníku V ulici Socháňova - MŠ, Praha - Řepy

 

 

Text
MJ Výměra Kč/lVlJ Kč celkem

Bourací práce - oprava kaverny do hl. 70 cm vč. odvozu

vytěženého materiálu a zhotovení zásypu z ŠD 0-32 vč.

hutnění
m2 43,00 0,00

Úprava travnatých ploch zeminou vč. osetí m2 110,00 0,00

D+M geotextilie PPBO
m2 91,00 0,00

Výšková úprava revizní Šachty ks 1,00 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 kalendářních dnech

Záruční doba v měsících

datum:

název firmy:

adresa:

IČO:

tel:

e-mail:

vypracoval:

razitko, podpis:


