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OBJEDNÁVKA SMLUVNÍA ZÁJEZDOVÉ DOPRAVY

čÍslo obj·
>^4" r ?00/2022
(objednavatel)' L%?,/"
'4ú
,l'
i OBJEDNAVATEL (vyplní objednavatel)

číslo obj.
(dodavatel):

/00000/2022
- -Ú řad- m ěst s ke-cast!-_
Praha - Ujezď
"'Došlo

jméno (název firmy):

Městská část Praha - Újezd

adresa (sídlo f'rmy):
adresa (korespondenční):
kontaktní osoba:
telefon:
IČO:

Kateř'nské nám 465/1

00241784

bankovní spojeni:

159140048/0300

c,
Zpracovatel'
mail:
DIČ:

PoCec" " '
!1S(U

Z ý. 09. 'LU2'L

Ŕ
;S:: /1
"

CZ00241784

Ndrobnosti k DOPRAVĚ (vyplní objednavatel)

datum

podrobne, misto
.
pristaveni
V.
.
V,
,
,
.
(pripadny planěk v príloze)

j

čas
V
..
pr[stav.

cIl, cesty,V,podrobný
.
, popis cílového
.,
' počet
V
mista (prípadný planek v prdoze) +
V.
V
. ,
osob
pripadne dalsi upresneni trasy

typ
vozu

06.10.2022
13.10.2022

Zimní stadion, Mikuleckého

20.10.2022

1)Zastávka Ve Vilkách smě'

1584/1,14700 Praha 4 - Braník

03.11.2022

OPATOV (přepravované

10.11.2022
24.11.2022

osoby přijdou
V..
z nedaleké, MS.
a ZS Formanska)

01.12.2022

2)Na zastavce
,
Zdnnericka
. V V.
,

stadionem směrem na ul.

08.12.2022

směr Opatov přistoupí osoby,

Novodvorská)

.
,
Zwnni stadion, Mikuleckého

1)Zastávka Zdiměřická směr
Průhonice

. .

,

. .

(parkovaní. pro autobus. je na uhci
Mikuleckého
pod zimním
,

9:20

35
SdN

15.12.2022
22.12.2022
06.10.2022
13.10.2022
20.10.2022
03.11.2022
10.11.2022
24.11.2022

1584/1,14700 Praha 4 -

01.12.2022

Braník

11:20

2)Stanice Ve Vilkách směr

35

Průhonice

08.12.2022
15.12.2022
22.12.2022

Typ vozu: Sd - standardní, SdN - standardní nízkopod|ažnÍ, Kb - kloubový, KbN - kloubový nÍzkopod|ažní,
MdN - minibus, Cr. - autobus s rozšířenou přepravou vozíčkářů, zaj - zájezdový Mercedes
Objednavatel pro řidiče zajisti nocleh (ano x ne)

Počet cestuiÍcÍch
zaměstnanci DP a jejich rodinní příslušnIci

ne

ne

stravné (ano x ne)

"

ostatní

35

celkem

ne

35

Objednavatel se podpisem zavazuje uhradit připadnou Škodu na autobusu, způsobenou cestujidmi,
DALŠÍ POZNÁMKY (vyplní objednavatel)
Na digitální panely autobusu prosíme nápis: HC Kobra

SdN

CENA A ÚHRADA (vyplní dodavatel)
. Z _ A ._ _ I. I

.J _ _ cC

_ _ -_ _

I

e

_n _ _A _ _

.

n

W

jreapoKlaaana cena (vyplnj aoaavate[ v prlpadé pozadavku objednavatele)
zajištění dopravy:
nocležné:
stravné:
parkovné:

--

mýtné:
ostatní cestovní náhrady:

--

celkem:
Přesná cena bude vypočítána po realizaci akce (podle skutečnosti) a v návaznosti
na aktuálni ekonomické ukazatele.
Dopravce nezajišťuje pojištění cestujÍcÍch ani pojištění zavazadel.
Dopravce během zajišťování dopravy neposkytuje žádné občerstvení.
Odstoupí-li objednavatel od objednávky ve lhůtě kratší nežli 3 pracovni dny před uskutečněním dopravy,
bude účtován poplatek 25 % z předběžně kalkulované částky.

složení zálohy
dodavatel poZaduje složení zálohy ve výši

KČ

vyplní objednavatel
způsob úhrady
bankovním převodem *
složenkou *

složení zálohy
záloha objednavatelem složena *

* objednavatel zakroužkuje požadovanou možnost

ano

Re
ne

~

ne

(pokud ano, vypište částku v KČ

: DODAVATEL (firma a sídlo)
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.
Sokolovská 42/217
Vysočany
190 00 Praha 9

číslo účtu:
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886

Potvrzenou objednávku zašlete na korespondenční adresu:
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.
Na Bojišti 5
120 00 Praha 2
Pro urychlení je možné potvrzenou objednávku rovněž zaslat elektronickou poštou na e-mail:
@DPP.cz
V den objednané dopravy je k dispozici dispečink na telefonním čísle:

°"
Veškeré!nfor==,
s Obecným narizemm o ochraně osobních údajů.
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