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OBJEDNÁVKA Č.: ODŽP/00100/2019
,ODBĚRATEL:

Městská část Praha 6
ODŽP - ŽP - 12
ČS. armády 601/23

16052 Praha 6
Zapsán v RES dne l. 7. )973

jPeněžni Ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

'Č. ú. 27-2000866399/0800
'Fax: 420 224 313 302
:E: podateln@praha6.cz, www.praha6.cz
IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:
C D V služby, s.r.o.

Na Zatlance 1350/1 3
15000 Praha 5

Tel:
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Příjemce dodávky:

Kontaktní osoba:

ODZP- Zp - Odbor dopravy a životního prostředí- 12
12

spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme: Přistavení velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad

Na základě Rámcové smlouvy č. 275/2017 (ODŽP ze dne 27.3.2017) u vás objednáváme přistaveni
velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 m3 na objemný odpad z domácnosti a rostlinný odpad ze zahrad ve
vlastnictví fyzických osob, odvoz naplněných kontejnerů a likvidaci odpadu.

Likvidace odpadu bude provedena v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů. v platném znění. Předmětem plněni zakázky je dále průběžný úklid odpadu volně loženého v okolí
kontejnerů a konečný úklid stanovišť kontejnerů a jejich bezprostředního okolí po odvozu.

Kontejnery budou přistavovány dle požadavků objednatele na celém území MČ Praha 6.
Jednotková cena za přistaveni a odvoz ] kontejneru o objemu 9 m3 činí 4.477,- Kč vC. DPH.
Za kontrolu plněni zakázky jsou za ODŽP odpovědní pracovnici odděleni inspekce.

Faktury budou splatné do 21 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti
vyúčtováni. Námitky lze uplatnit do 8 dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovéin případě se zastaví
plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručení nově vystavené faktury objednateli.
Bez potvrzeni o kontrole provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez
písemného souhlasu objednatele proplaceny. Objednatel je plátcem DPH.

Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství ve
smyslu Občanského zákoníku v platnén) znění.

Oddíl 3722, par.0212, pol. 5169, RZ l.

Termín plněni: 30. 06. 2019
Cena sjednaná dohodou ve výši: 499 999,- Kčs DPH



Na faktuře tn'ed'te vŽdy mŠe IČO. DIČ, Číslo objednávky a připojte potvrzenf příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
provedeni práce. Bez potvrzeni o převzetí zboží nebo provedeni práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhhsu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jcjího
doručeni.

Sankce za nckvali!ni plnčni 7á\'azku: dle rámccn"C smlouvy

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne:

vedoucí odbo

Vystavii: Wenzová Blanka. referent veřejné zeleně

Akceptace dodavatelem: m: ,23 . l/. Zj q'q
Sou ] asim a př'jinlán) objednávku v celém :
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