
MĚSTO  NOVÝ BOR

Objednávka č.: 15237/2019 Datum objednání: 28.3.2019

dodavatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
adresa:              Pražská 1321/38a

102 00 Praha 10

IČ / DIČ: 49356089 / CZ49356089
tel: 724 639 919
e-mail: avecz@ave.cz
číslo účtu: 3133950003/2700

odběratel: Město Nový Bor
adresa: nám. Míru 1

473 01 Nový Bor
IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771
vyřizuje: Bezouška Martin
tel: 487712355
e-mail: mbezouska@novy-bor.cz
číslo účtu: 525421/0100

termín a místo dodání: od 28.3.2019 – 31.10.2019, Nový Bor

Objednáváme u Vás uvedené služby dle rámcové smlouvy uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku „Úklid komunikací ve správě města Nový Bor“ č. smlouvy 18KDS00210,, 
zveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. č. Z2018-017561 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012Sb., občanský zákoník. 
Podle odstavce 1.2. Činnost letní údržby místních komunikací a dle odstavce 1.5. a 1.6. rámcové smlouvy 
objednáváme tyto služby viz. soupis požadovaných prací a jednotkových cen – příloha č. 1 rámcové 
smlouvy:

1.2.1 strojní letní čištění komunikací
1.2.2 strojní letní čištění chodníků
1.2.3 rozmístění dopravního značení před zahájením a po ukončení blokového čištění
1.2.4 kropení komunikací (pouze při vysokých teplotách)
1.2.5 ruční letní čištění (chodníky, schodiště, zastávky, přechody)
1.2.6 úklid psích exkrementů
2.1.1 čištění akumulačního prostoru
2.1.2 tlakové čištění akumulačního prostoru i s potrubím

Celková (max.) cena objednávky                                                     do 2 000 000 Kč bez DPH     

Objednávka je platná pro letní období od 28.3.2019 – 31.10.2019, dle platnosti smlouvy

Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací dokladovaných v příloze faktury.                            

Ustanovení o záruce:
Záruční podmínky se řídí dle platných právních předpisů, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v aktuálním znění.

Podrobnosti platby:  na účet (faktura), prosíme fakturujte s měsíční dobou splatnosti.

Schválení a podpis správce rozpočtových prostředků:
datum jméno příjmení podpis
28.3.2019 Bc. Martin Bezouška

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáváme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou 
správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento 
obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).


