
/,t/,Qä,t Ĺ'J.°3

Městská l

0 OBJEDNÁVKA Č.: OSL3/00034/2018
ODBĚRATEL: DODAVATEL:

Městská část Praha 6 Advokátní kancelář Petr Kubiček
OSL- 15
Čs. armády 601/23 Matoušova 515/12

16052 Praha 6 15000 Praha
Zapsán v RES dne l. 7. 1973
Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800 Tel:
Fax: 420 224 313 302 Fax:
E: podateln@praha6.cz, www.praha6.cz E: '
IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703 IČO: 02279673 DIČ:

OSL-l5

Příjemce dodávky:
Kontaktní osoba:

OSL- 15 Odbor služeb - 15
Etčerová Helena Mgr. Spojení: 220 189 680
Břetislav Malásek Mgr. 220 189 500

hetcerova@praha6.cz
bmalasek@praha6.cz

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:
právní služby ve věci stanoviska vymezení pojmu veřejný zájem ve správním právu obecně, spolky a jejich postavení ve
správním řízení obecně, účastenství v územním a stavebním řízení se zaměřením na účastenství obci a spolků v těchto
řízení atd.
Termín plnění: 09. 07. 2018 bzz tŕ"
Cena sjednaná dohodou ve výši: 212 500,00 Kč/š DPH

Na faktuře uved'te vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího
doručení.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:
l) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý

den prodlení.
2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).
O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 10.07.2018

alas:k !řetišlav Mgr. Kratochvílov.á Lenka %s
vedoucí pravního odboru vedouci odboru

Vystavil: Kovács Jakub, ekonom

Akceptace dodavatelem: Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvlzu/k/sp/něn/podmlnek pro
platnost právního jednán/městské části Praha 6. K zadáni této objednávky v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veibjných
zakázek, schváleno usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1990/1 7 byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost
tohoto prývn/ho jednánL
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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše Uve(len(}lľ adresu ('b.iednávám(::

právni služby vc včel stanoviska vymc?c.ni p(!iľnu veřejný 7Ájcm vc $l)rávnin) právu obecně, spolky a jejich postaveni vc
xpr:ivnim řucni (}l)eci)ě, ilča$1enství v ú7omnim a stavebním ři7£ni sc mmčřcnhn na účastenství obcí a spolků v těchto
řimii a!d.

řtrmin plnčni: (N. 07. 2(ji8 íiéZ

('cna sjednaná dohodc)ll vc' výši: 212 500,()0 Kčµl)Pl|
IF"

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DfČ, čklo objednávky a připojte potvrzeni příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
pmvedeni práce, Bez potvrteni o převzetí zboží nebo µrovedení práce nebude fakturíí proplacena. Práce nad rámec této

nebudou bct. souhlasu obj«smttde Splatnost Mktury bude nejméně 1.5 dnů od dma jejího
doručeni.

Sankím ta riek rdimi p!nč{!i úivazku:.

I) tá n¢dodržLni terminu dndávky je dodavatel pmncn |Ihm(jit dj!iafnatc[i OJ % z ceny dodávky (ĺjcz DPH) za každý
cjen

2) b,udeji dcxlavka vykazovat z,j.evúc u i)dstr!ů)itcjt)C .vady je odbčmíd uprúvnčn snížit cenu dodávky o 1(1 % (bez DPH).
c) up|a(nCnou sankci jc nhjalitatd oprávněn bet dalšíhn snížit iíhmdu ŕakturnvanC částky.

Oh,jednxtd je plátcem DPH.

V Praze .dne: I(L()7.201 8

MM:NcK Břeiisktv Mgr. Kratochvíbvá Lenka M¥
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vedoucí odboru
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Doložka dle § 43 odst ; zákona č 13 í/2000 S/j.. c} /i/avnirn íMS/Č !-'raze. v p/atnóm tněnl, potvtzu/ic/ splněni podmínek pro
platnost přávniho /ednánj" /n(jsľ.ské částí Praha 6. K zadáni této ob/ednävky v souladu s příkazem ta/émn/ka k zadáváni veib'jných
zakázek, Schváleno l/snesc·n/m Rady mósts/cé čásů Praha 6 č 1990/17 byly splněny veškeré zákonné náležitQstiplo plaľmst

tohnto pmvnlh(?


