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Výzva k plnění č. SpMO 7087/2019-5153/29
k rámcové dohodě o poskytování služeb č. SpMO 7087/2019-5153

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená:

Bankovní spojení: 28, Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní zaměstn

ech technických:

e-mailová adresa
h smluvních podmínek:

e-mailová adresa:
Adresa pro doručování koresponden

783 54 Přáslavice

a

Kaiser servis, spol. s r.o.
zapsaná v obchodní v Brně, oddíl C, vložka 41376
Sídlo:
IČO: 26274906
DIČ: CZ26274906
Zastoupená: natelem společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

č. tel.: +42 mobil. tel.: +420
e-mailová
datová schránk

Adresa pro doručování korespondence: Trnkova 137
628 00 Brno

Na základě rámcové dohody o dílo č. SpMO 7087/2019-5153 ze dne 19.2.2019 (dále jen
„rámcová dohoda“) objednatel závazně objednává u poskytovatele provedení odvozu a
likvidace odpadů z prostoru VÚ 5153 Přáslavice:
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KČ0 Název
Množství
(v tunách)

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Cena celkem
s DPH
(dle RD)

13 05 03
Kaly z lapáků nečistot (předpokládané
množství)

do 70t

13 08 02 Jiné emulze (předpokládané množství) do 80 t
Hodinová sazba při manipulaci-
čištění

80 hod.

Provedení odběru a analytického
rozboru 13 08 02

1x

Provedení odběru a analytického
rozboru 13 05 03

1x

KČ0 Název
Množství
(v tunách)

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Cena celkem
s DPH

13 05 03
Kaly z lapáků nečistot (předpokládané
množství)

do 10 t

Celková maximální cena za provedení služby 194.890 Kč

Cena za provedení služby bude stanovena (fakturována) na základě skutečného množství a druhu předaného
odpadu, a to dle ceny uvedené v příloze č. 2 – cenová kalkulace, která je součástí rámcové dohody.

Místo dodání služby: VÚ 5153 Přáslavice

Požadovaná doba provedení: 15.-16.4.2019

Předběžná celková cena za provedení služby se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a
to ve výši maximálně 194.890Kč s DPH (slovy:
jednostodevadesátčtyřitisícosmsetdevadesátkorun CZK).

Odpady 13 05 03 a 13 08 02 jsou shromažďovány v jímkách v kryté umývárně techniky.

Odpady 13 05 03 je uložen ve 2 ks plechových kontejnerů, které požaduje objednavatel vrátit
do pěti pracovních dnů.
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V Přáslavicích dne ……..................…

Objednavatel: Poskytovatel:
jednatel společnosti
Radim OPLUŠTIL
Podpis, razítko:


