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OBJEDNÁVI(A č.o 10 8/oSP/r9 MCOSXOOUAOMU

odběľatel:
Adľesa:

lČo:
DIČ:

Bankorłríspojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

MĚsTsKÁ ČÁsľPRAHA 5
nám. 14. října č.4

ĺ5ozz Pľaha 5

ooo6363r

CZooo6363ĺ

Plátce DPH

44 S7B rLĺ, zS7 ooo r11

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

Fax:

E-mail:

Dodavatel:
Adľesa:

lČo:
DIč:

CBNTRA a.s
Plzeňská 3r85/5b

15ooo Pľaha 5

r8628966

CZ;t8628966

B-mail: podatelna@pľahas.cz

objednáváme u Vás:
mimořádné úklidyveřejného pľostľansM Centľum _ Poľtheimka, Nám. ĺ4.října,SacľéCoeuľ,
Aľbesovo nám. ođr" 6. do 3o. 6. zoĺg
objednáválne. u Vás lnilnořádné úklidy veřejného pľostľanstvícentrum - Portheimka, Nám. r4.října, SacľéCoeuľ, Aľbesovo nám. od r. 6. đo
3o' 6. zor9. Ukliđybudou pľovedeny dle předloženéa schválené cenové nabídĘ. Faktuľa musí obsahovat náležitosti daňového đokladudle
zákona č.45/zoo4 Sb. a přílohy požadovanéodběľatelem. V případě' že faktuľa nebude mít odpovídajícínáležitosti, je odběratel opľávněn
fakturu vratit.do 3o dní ode dne doľučeníÚvĺČpľahy 5. Faktuľa se všerni spľávnými náležitóstmi bude mít znovú splatnost 3đđníod
doľučeníUMĆ Prahy 5. Celková cena objednávlcy činí99 704,69 Kčbez DPH.

Po přev lem, zašle dodavatel e-mail s potwzením o přijetí této objednávĘ na e-maĺlovou
adľesu: Toto potvľzeníse netýká osobního přewzetí.

Předpokládaná cena: Lza 643100 Kčvčetně DPH
Teľmíndodání: 3o' ó. zor9

Datum vystavení: L7.5.2o1g

Zárwćni podmínĘi Splatnost fakturybude 3

Předkládá: Maľtin Slabý podpis:

.
Přijímá: dodavatel
CENTRA a.s.

podpls:

Praha 5 RNDr. DanielMazur, PhD.

1 7 -05- 108
Vystavil: KnĺžkováKateřina Ing.

Kontľoloval: Zeman Jan Bc.

podpis:

podp 019



I
Městská č ást Praha 5
odboĺ  správy ve ejné ho prostranství  a zeleně
Nám. 14. í jna 4, 150 00 Praha 5
Bc. Jan zeman

Mimo ádné  klidy ploch centrum - od 1. 6.2019 do 30. 6.2019
Lokality: Portheimka, Nám. 14. í jna, Sacre Coeur, Arbesovo nám.

Dne: 3.4.2019

l GENTRA a.s' _ zahradnické  služ by
I Hájč í 2647/9

W 155 43 Praha 5

, telfax:2729i.0749
e- mail: zahradnici@centra.eu

lČ o: 186 28 966

DIC: C2186 28 966

Vytvo ila: lng. Kate ina K ivánková

cena za 1 měsí c v
Kč

12 903,41 Kč

13 668,00 Kč

73 133'28 Kč

99 704'69 Rč ,
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cena za 1 č  tnost v
Kč

t 075,28 Kč
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cena za iednotku
vKč

0'028 Kč
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38403

67
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poč et konť l

za rck
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jednotka
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kus
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p esn popis práce

sběr odpadu ze sadonich ploch

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

odpadu

niběr odpadkouch koš r], svoz
odpadu do kontejneru a odvoz na

skládku, v ceně není  zahrnuta
likvidace odpadu

Ruč ní  tiklid chodní k , ploch

vozovek v pásu o š í  ce 0,5 m od
silnič ní  obruby a ploch

komunikač ní  zeleně v pásu o š í  ce
0,5 m od kraje chodní ku, vč etně
odstrané ní  veš keré  než ádoucí
vegetace z ploch chodní k a to
ruč ně i post ikem. Post ikem bude
zlikvidována veš kerá než ádoucí
Vé pé táaé  ná aé lá olÔš p chorlní kll

struč n' název

riklid ploch - Centrum (Portheimka,

Nám. 14. Úna, sacre coeur, Arbesovo
nám.)

v' běr odpadkoĘch koš ti

Ruč ní  klid centrum (Portheimka,Nám.

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

Celkem


