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DODAVATEL:

C D V služby, s.r.o.

Na Zatlance l350/l3

15000
Praha 5
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Tel:

Fax:

IČO: 49356445 DlČ: CZ49356445 ;___- 7___-„__ __M

ODŽP — ŽP - Odbor dopravy a životního prostředí — 12
12

Kontaktní osoba: _
Spojení: _
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PREDMET OBJEDNAVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme: Naložení, odvoz použitého inertního posypového materiálu

Příjemce dodávky:
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V souladu s Rámcovou smlouvou č. 275/2017 (ODZP ze dne 27.3.20 l 7) článkem 4. - 4.3.9. u Vás objednáváme
naložení,od voz použitého inertního posypového z chodníků. Inertní posypový materiál bude připraven brigádníky ke
svozu v menších hromádkách na vytipovaném území městské části.

Za kontrolu plnění zakázky jsou za ODŽP odpovědni pracovnicí oddělení inspekce.

Cena 2a 1 t použitého posypového materiálu včetně naložení činí 605,- Kč vč. DPH.

Fabory. bude splatná do 21 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti
wíít—cování. Námitky lze uplatnit do 8 dnu ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se zastaví plynutí

llaííry splatnmlí a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručení nově vystavené faktury objednateli.

Bez potvrzení o kontrole provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez
písemného souhlasu objednatele proplaceny. Objednatel je plátcem DPH.

Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informaci podléhajících obchodnímu tajemství dle
Obchodního zákoníku.

063622126615169
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_ _.__. _ _ _.__ .

"l ermín plneni; 15. 04. 2019

Cena sjednaná dohodou ve výši:
211 750,00 Kč s DPH

Na faktuře uveďte 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: dle č.9. Rámcové smlouvy. smluvní pokuty bod 9.1

O uplatněnou sankcí je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturovaná částky.



Objednatel je plátcem DPH.

   

V Praze dne: 21.01.2019

WNW”: _referem verejne ze ene

A kceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

 

Do/oz'ka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném máplatnost právního jednáni městské části Praha 6.
Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1990/17 ze dne 24. 01.2017, zadání
zakázkyje v souřadu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost
tohoto právního jednání.
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