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OBJEDNÁVKA č. 54/2018

Dobrý den,

objednáváme u Vás zpracování Koncepční studie dopravní obslužnosti dle vámi zaslané

cenové nabídky obsahující přípravu, organizaci, dopravní průzkum na klíčových uzlech,

přístupech do oblasti, dále koncepční návrh dopravní obslužnosti, průběžné konzultace se

zadavatelem, jednání se zadavatelem, úpravy a zapracování připomínek ze strany zadavatele.

Fakturujete prosím na adresu:

Městská část Praha -Dolní Chabry, Hrušovanská náměstí 253/5, 184 00 Praha - Dolni Chabry.

 

Faktura za provedené práce nebo služby musí splňovat náležitosti stanovené § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,

a obsahovat údaje, znichž je zřejmě, na základě jakého smluvního vztahu je fakturováno (č. smlouvy,

objednávky, dohody a z nížje možné odvodit rozsah prací a služeb).



Miroslav malina

 

0d:

Odesláno: 28. května 2018 13:52

Komu: Miroslav Malina

Předmět: ETC - cenova nabidka - Dolni Chabry

Předmět: ETC - cenovo nabidka - Dolni Chabry

Dobrý den,

Dovoluji si navázat na naše společné jednáníza účasti pana-ing.

a mne, ze dne 17.5.2018.

Touto cestou si Vám dovolujeme potvrdit, že jsme schopni zpracovat

Koncepční studii dopravní obslužnosti, která bude obsahovat dopravní návrh
jak danou lokalitu obsloužit z dopravního hlediska. K tomuto účelu budou
použita i podpůrná data, dopravní intenzity vycházející z dopravního

průzkumu , abychom pracovali s realnými čísly při zvolení vhodné varianty.

Cenové náklady:

. Příprava, organizace, Dopravní průzkum (7 sčítačů, 12h) na

klíčových uzlech, přístupech do oblasti = 40,000 Kč + DPH

. Koncepčení návrh dopravní obslužnosti = 47,500 Kč + DPH

. Průběžné konzultace se zadavatelem, jednání se zadavatelem,

úpravy a zapracování připomínek ze strany zadavatele = 18,900 Kč +
DPH

Vyhotovení:

I Digitálně

. 1x papírová verze, autorizovaná dopravní inženýrem



Pouze si dovoluji upozornit, že dopravní průzkum musí být proveden

nejpozději do IS.—19.6.2018, následně je možné, že by data v důsledku

blížících se letních prázdnin, mohla být napadnutelná.

Fakturace:

40,000 Kč + DPH = 100% při zahájení dopravního průzkumu, splatnost

faktury 14dní ode dne vystavení

66,400 Kč + DPH = 50% při zahájení projekčních prací na koncepčním

návrhu, 50% při předání návrhu. Splatnost faktur 28dní ode dne vystaveni

Termíny vyhotvení:

Červen = Dopravní průzkum

Červenec / srpen = Projekční prace na koncepční studii

Zač. září = předání koncepční studie

Zdvořile prosíme o Vaši reakci nejpozději do 31.5.2018. Následně bude

projekt vyřazen z naší interní agendy.

S pozdravem/ Yours sincerely

Ředitel/ CEO

Za/ on behalf of European Transportation Consultancy. s.r.o.

European Transportation Consultancy, s.r.o.

Anny Letenské 7

Praha 2 — 120 00. Vinohrady



Městská část Praha-Dolní Chabry

Rada městské části

75. zasedání

dne 28.5.2018

usnesení

č. 838/18/RMČ

Koncepční studie dopravní obslužnosti

V souvislosti s vypovězenlm objednávky č. 137/2017 ze dne 6.1 12017 subjekt Atelier Dua s.r.o. z důvodů na
straně tétovspolečnosti (nedodržení smluvních podmínek)
Rada MC Praha -— Dolní Chabry

- pověřila starostu uzavřením nové objednávky s fi European TransportationConsultancy, s.r.o., se sídlem Anny Letenské 7, IC: 26715384, na zpracování
koncepční studie dopravní obslužnosti MČ.

 

Miroslav Malina
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