
Na základě cenové nabídky ze dne 9. 4. 2019 u Vás objednáváme strojí údržbu komunikací

spočívající ve strojním čištění komunikaci dle předaného mapového podkladu.

Jedná se o komunikace: Gerská, Studentská, Kaznějovská, Nýřanská, U Jam, Jesenická,

Tachovská, Kralovická, Rabštejnská, Manětínská, Sokolovská, Vlastina, Komenského,

Majakovského, Na Chmelnicích, Brněnská, Znojemská, Vrbovecká, Bzenecká, Nad ZOO, Malická,

Pod Všemi svatými, Bolevecká, Kleisslova, Nad Feronou, K Pecihrádku, Nad Priorem, Nad Řekou,

U Velkého rybníka, Vondruškova, U Kašny, Bolevecká náves, Hynaisova, K Prokopávce, Okounova,

Kotíkovská, Karlovarská a alej Svobody.

Vše o celkové výměře 36200 běžných metrů.

Úklid komunikací bude proveden v termínu od 15. 4. 2019 do 26. 4. 2019.

Cena za provedení strojního čištění (36200 bm):                Kč bez DPH

Cena za provedení strojního čištění (36200 bm):               Kč s DPH

Cena za 1 tunu odpadu (smetků):                                     Kč bez DPH

Cena za 1 tunu odpadu (smetků):                                    Kč s DPH

Celková cena se bude skládat z ceny za provedené strojní čištění (36200 bm) a z ceny

prokázaného odpadu smeteného při strojním čištění. Množství odpadu (smetků) bude doloženo

vážními lístky.

Po provedení díla je nutná přejímka s pracovníkem Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO

Plzeň 1 Bc. Miloslavem Bohuslavem (tel. 378036067) a bude sepsán protokol o předání a

převzetí díla.

Platba za provedené dílo bude formou daňového dokladu (faktury) po předání zhotovitelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dní po doručení na ÚMO Plzeň 1. V případě

prodlení objednatele s placením daňových dokladů (faktur) může být zhotovitelem uplatněna

smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované ceny. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny za

každý den prodlení.

Žádáme Vás o zaslání jednoho potvrzeného paré objednávky zpět.

Děkujeme.

______________________________________________________________________________________

Pol. Služba/Materiál Označení
   Objedn.množ Jedn. Cena za jedn. Hodn.celkem

______________________________________________________________________________________

10 300050 strojní čištění komunikací

            1,000 Jedn.výk.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem

Příjemce objednávky

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČ:  49356089
Vaše číslo u nás:  50005969
Tel.:     Fax:  

Mobil:  Fakturu zašlete na adresu :
Statutární město Plzeň, zastoupené

Městským obvodem Plzeň 1

alej Svobody 60

323 00 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou

osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta:    26.04.2019

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

Městským obvodem Plzeň 1 IČ 00075370, DIČ CZ00075370
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umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto

zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel

vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané

hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou

částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel v souladu s ustanovením §

109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:.........................................................                 Příkazce operace:.......................................    Správce rozpočtu:.........................................

                                       Bc. Romana Tomašuková
                                 vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Dne:...............................................................                   Dne:...........................................................         Dne:................................................

MO Plzeň 1:
Oprávněná osoba:........................................

Schválil dne:.................................................

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:............................................................... Jiří Nováček

jednatel
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