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Objednávka na pravidelný úklid drobného polétavého odpadu a ostatního drobného odpadu 
v měsíci dubnu na vymezeném území MC Praha 8 oblast "G"

Objednáváme u Vás práce dle Vaší nabídky. V případě, že nelze určit přesnou cenu práce nebo 
materiálu, je uvedená částka v cenové nabídce 76.561,25 Kč (včetně DPH) maximální sumou, 
která je pro danou položku vyčleněna, avšak fakturována bude podle skutečnosti. Na faktuře prosím 
uveďte číslo naší objednávky a rozúčtování podle druhů vykonaných prací.

Práva a povinnosti touto objednávkou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami 
městské části Praha 8 (viz https://www.praha8.cz/Verejne-zakazky).

S pozdravem

Specifikace služeb

Rozdělovník: OŽP 
OPS

schváleno v Praze, dne

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670
Pracoviště: U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 - Libeň c-mail: podatelna@p8.mepnct.cz
IČ: 00063797
Peněžní ústav odběratele: Česká spořitelna, a. s., Praha 1, Obvodní pobočka v Praze 8,
Na Hrázi 1, 180 00 Praha 8 - Libeň 
Číslo účtu.: 27-2000881329/0800

https://www.praha8.cz/Verejne-zakazky
mailto:podatelna@p8.mepnct.cz


Specifikace služeb

Zajištění úklidu drobného polétavého odpadu a ostatního drobného odpadu, na vymezeném území 
MČ Praha 8 oblast „G" v měsíci dubnu

• Poskytovatel zajistí na vymezených veřejných plochách svěřených do správy MČ Praha 8, úklid 
drobného polétavého odpadu a ostatního drobného odpadu v pracovních dnech, na 
vymezeném území MČ Praha 8 oblast „G" v celkové výměře 266 300 m2. Území se nachází 
v k.ú. Střížkov, Libeň a Kobylisy.

• Stanovená cena za 1 m2 bude uvedena včetně dopravy a likvidace odpadu

• Poskytovatel je povinen veškerý odpad ekologicky zlikvidovat dle platné legislativy zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech

• Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost

• Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, 
které vznikly v souvislosti s plněním předmětu objednávky

• Poskytovatel je povinen označit vozidla, která se budou pohybovat na svěřených pozemcích 
logem firmy (pokud není vozidlo logem již označeno postačí umístění čitelné cedule za předním 
sklem)

• Objednatel je povinen zajistit poskytovateli povolení k vjezdu na svěřené plochy MČ Praha 8

• Objednatel předá poskytovateli situační plány daného vymezeného území určeného k 
provedení požadovaných prací elektronicky nebo v tištěné podobě před zahájením prací

• Objednatel ukončené práce převezme na základě provedené kontroly vymezeného území a 
následně vystaví Předávací protokol


