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Městská část Praha 5

Úřad městské ěásti Praha 5

Vedoucí odboru + sekretariát

Náměstí 14. řina 138114, 150 22 waha 5

telefon fax

e-mail
lČo:00063631, DlČczo0o63631

www.prahaS.cz
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OBJEDNÁVI(A č.ooso/oSP/r9 MCOSXOOTDOTg

odběľatel:
Adľesa:

lČo:
nrČ:

MĚsTsKÁ čl$ľPRAIIA s
nám. 14. řiina č.4 '

r5o zz Pľaha 5

ooo63ó3ĺ

CZooo6363t

Plátce DPH

Dodavatel:
Ađľesa:

rČo:
DIČ:

CENTRA a.s
Plzeňská 3t85/5b

l5ooo Praha5

ĺ8628966

C2ĺ8628966

Bankovní spojení
Čísloúčtu:
Tel.; 234 g78111, 2s7 ooo 111

B_maíl: podatelna@prahan.cz

Bankovní spojení
Čísloúčtu
Tel.:
Fax:
B-mail:

objeđnávámeu Vás:
mimořádné úklidy veřejného pľostľansMCentľum - Poľtheimka, Nám. t4,ŕijna, SacľéCoeuľ,
Aľbesovo-nám. ođr.5. đo3r. 5.aoag
mimořádné r1Hidyveřejného prostransM Centľum - Poľtheimka, Nám. r4.října, Sacré Coeuľ, Aľbesovo nám. od r.5. do 3r.5. 2019
objednáváme u Vás mimořádné úkliđyveřejného prostľansM Centrum - Poľtheimka, Nám. r4.října, Sacré Coeuľ, Aľbesovo nám. od r. 4. do
30. 4. 2019' Úklidy budou provedeny dle předloženéa schválené cenové nabídĘ.Faktura musí obsahovat náležitosti đaňovéhodokladu dle
zákona ě. zg5/zoo4 Sb. a přílohy požadovanéodběľatelem. V případě, že faktura nebude mít odpovídajícínáležitosti, je odběratel oprávněn
faktuľu vľátit do 3o dníode dne đoľučeníÚtvĺČľľahy5. Faktuľa se všemi spľávnými náležitostmi bude mít znovu splatnost 3o dní od
doľučeníÚvĺČpľahy s. Celková cena objednávĘ ěin|gg 7o4,69 Kčbez DPH.

Po pře lem, zašleđodavatele-mail spotvľzením o
adľesu: .Toto potvľzeníse neýká osobního převzeť.

přiietí tétoobjednávĘ na e-mailovou

Předpokládaná cena: az.o 642'6z KćvčetněDPH
Teľmíndođání: 31.5.2019

Datumvystavení: ĺ8.4.zot9

Záľućn7podmínĘ! Splatnost fakturybude od doľučeníMČPraha \

Předkláđá: Maľtin Slabý2
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Přijímá: dodavatel
CENTRA a.s.

podpis:

Starosta MC Praha 5 RNDr. DanĺelMazur, PhD.

Vystavil; KnížkováKateřina Ing.

Kontrolovalr Zeman Jan Bc.

1 0 -01,- 2019
podpis:

- 2019



Městská č ást Praha 5
odbor správy ve ejné ho pÍ ostranswí  a zeleně
Nám. 14. fina 4, 15o fi) Praha 5

Bc. Jan Zeman

Mimo ádné  klidy ploch Centrum - od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019
Lokality: Portheimka, Nám' 14. í jna, Sacre Coeur, Arbesovo nám.

Dne: 3.4.2019

l CENTRA a.s. - Zahradnické  sluŽby
l Hájč í 264719

n 155 43 Praha 5

telfax :2729L0749
e- mil: zhĺ adnici@cmtra'eu

tlo: 186 28 966

DlČ : cz1 86 28 966

Vytvo ila: lng. Kate ina K ivánková

Celkem

Ruč ní  klid Centrum (Portheimka,Nám.

14. ĺ na, sacre coeur, Arbesovo nám. )

v běr odpadkov ch koš ti

riklid ploch - Centrum (Portheimke,

Nám. 14. ĺ na, sacre coeur, Arbesovo

nám')

struč n náz v

Ruč ní  rjklid chodní k , ploch

vozovek v pásu o š í  ce 0,5 m od
silnič ní  obruby a ploch .
komunikač ní  zeĺ eně v pásu o š í  ce
0,5 m od kraje chodní ku, vč etně

odstranění  veš keré  než ádoucí
Vegetace z ploch chodní krj a to
ruč ně i post ikem. Post ikem bude
zlikvidována veš kerá než ádoucí
vesé tece na celé  ološ e chodní ku

v běr odpadkouch koš rj, svoz
odpadu do kontejneru a odvoz na

skládku, v ceně není  zahrnuta
likvidace odpadu

sběr odpadu ze sadovch ploch

Vč etně PE, s ulož ení m odpadu do
kontejneru a odvozem na skládku,
v ceně není  zahrnuta likvidace
odpadu

p esn popispráce

2
m

kus

m2

iďnotka

140

70

105

poč et konÚ

za ĺ ok

16929

67

38403

v měn/p
ďet

lednďek

0,27 Ki;

25'50 Kč

0'028 Kč

cem za iednotku
vKč

7 354,61 Kč

4 570,83 Kč

1 708,50 Kč

1 075,28 Kč

cena za 1 č  tnoat v
Kč

16

8

12

poč et r kon
za měsĺ c

99 704'69 Kč

73 133,28 Kč

13 668'00 Kč

12 903,41 Kč

cena za 1 měsĺ c v
Kč


