MĚSTSKÁ CAST
,

PRAHA 17

Objednávka č.: Gamma/0170

Objednatel:
Městská část Praha 17
Odbor životního prostředí a dopravy
Žalanského 291/12b

Dodavatel:
DAP. a.s.
Sarajevská "1498/17
12000 Praha

163 02 Praha— Řepy

IČO: 26508583

iČO: 00231223 DIČ: CZDO231223

Objednávka havarijní opravy chodniku v ulici U
Kaménky, Praha — Řepy — I. etapa

Předmět objednávky:

Objednávka havarijní opravy chodniku v ulici U Kaménlq, Praha - Řepy - I. etapa

Termín plnění: 31.03.2018

Cena plnění s DPH: max 98 682,00 Kč

.Příkazce operace:
Mgr. David Zlatý
vedoucí odboru ŽPD
Odbor životního prostředí a dopravy

V Praze dne 18.06.2018

m- 29. vodní.“
Obecné smluvní podmínltv: Dodavatel bere na vědomí, že tato objedná
vka bude objednatelem povinně zveřejněna
v plném rozsahu v Centrálním registru smluv podle zákona č. 340/201
5 Sb. aje právně účinná dnem zveřejnění, a to
současně s písemnou akceptaci objednávky dodavatelem. Tuto akceptac
i proveďte bud' písemným vyjádřením v níže
připravených polích, případě datovou zprávou, dopisem nebo
e—mailcm s uvedenými náležitostmi. V případě
potvrzení e 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 plnění řesahu'e 50.000 — Kč.

Objednávku akceptujeme
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Fakturační podminltv: Na faktuře uvádějte našo číslo
objednávky CBJ/201810170, jinak Vám

faktura vrácena. Kopii objednávky vraťte prosím s fakturou.
Poznámka:

Vyřizuje: Mgr. David Zlatý: tel.:
, E—mail:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27—2000700399/0800

udc

Havarijní oprava chodniku V ulici U Kaménky, Praha - Řepy -I. etapa
Text

MJ

Výměra

Odstranění stávajících povrchů a podkaldních vrstev vč.
odvozu a uložení na skládce

m2

31,00

0,00

Úprava a hutnění pláně

m2

31,00

0,00

bm

19,00

0,00

ks

1,00

0,00

bm

3,50

0,00

m2

31,00

0,00

m2

19,00

0,00

Demontáž obrub, výkop rýhy, dodání a montáž obrub
LINEA vč. dodání betonu pro opěru
Výšková úprava revizní šachty a uliční vpustí
Demontáž obrub, výkop rýhy, dodání a montáž obrub
PARKAN vč. dodání betonu pro operu
Zřízení podkladních vrstev z ŠD, dodání a montáž ZD
Klasiko tl. 6 přírodní, přemetení spár

Kč/MJ

Kč celkem

Zemina pro založení trávníku do tl. 10 cm vč. osetí a

zálivky
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 kalendářncíh dnech
Záruční doba v měsících

datum:

název firmy:
adresa:

IČO:
tel:
e-mail:
vypracoval:
razítko, podpis:

