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Číslo jednací: Číslo objednávky: Vyřizuje / telefon: V Praze dne:
2019/0524/OZP.DSMZ/PO Bc. Pavlína Orlová/222805779 05.04.2019

Objednávka zajištění úklidu posypu na pěších cestách po zimní službě oblast "D"

Objednáváme u Vás práce dle Vaší nabídky. V případě, že nelze určit přesnou cenu práce nebo 
materiálu, je uvedená částka v cenové nabídce 79.546,-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 e-mail: podatelna@p8.mepnet.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.mepnet.cz


Specifikace služeb

1) Zajištění úklidu posypu na pěších cestách po zimní službě na svěřených pozemcích 
MČ Praha 8 dle uvedené specifikace služeb:

• Poskytovatel zajistí úklid posypu na pěších cestách po zimní službě na svěřených 
pozemcích MČ Praha 8 na vymezeném území MČ Praha 8 oblast „D". Celkově se 
jedná o 18 783 m2

• Poskytovatel je povinen zahájit práce bezodkladně po podpisu objednávky

• Údržbu chodníků provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky

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

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

• Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a 
obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních 
komunikací

• Objednatel zajistí bezodkladné předání situačních plánů se zákresem pěších cest, kde 
bude úklid prováděn

2) Výměry vymezených území MČ Praha 8 pro zajištění zimní údržby:

ÚZEMÍ (OBLAST)
MČ Praha 8 

Katastrální území

Kód 4 
Chodníky a 

schodiště v zimě 
uklízené v m2 - 
nepodléhající 

nařízení MHMP 
č.18/2010

Kód 11
Chodníky a schodiště 
v zimě uklízené v m2

Celková výměra na 
daném území v m2

D- Kobylisy, Trója, Libeň 9.152 9.631 18.783

• Oblast „D", Praha 8, vymezená ulicemi Libišská, Luhovská, Pohnertova, Horňátecká, 
Vršní, V Holešovičkách, Trojská, sídl. Písečná
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