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OBJEDNÁVI(A č,.ol47 l osP / tg MCOsXOOWESBJ

odběľatel:
Adľesa:

rČo:
ulČ:

Bankoulí spojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

MĚsTsKÁ ČÁsľPRAHA 5
nám. 14. října č.4

r5o zz Praha 5

oooó363r

CZooo636gt

Plátce DPH

z34 37B 17ĺ,257 ooo 111

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

Dodavatel:
Adľesa:

lČo:
DIČ:

CENTRA a.s
Plzeňská srBs/sb

15ooo Pľaha 5

r8628966

CZĺ8628966

B-mail: podatelna@pľaha5.cz

objednáváme u Vás:
mimořádné ŕrklidy veřejného pľostľanstvíCentľum - Poľtheimka, Nám. r4.října, SacľéCoeuľ,
Aľbesovo nám. od't.7, do 3r. 7.2o1'g
objedIlávárrre u Vás lniInořádné úklidy veřejného pľostľanstvíCentľum - Poľtheimka, Nám. r4.října, SacľéCoeuľ, Aľbesovo nám. od l.7. do

3|. 7. 2o7g. Úklidy brrdou pľovedeny đlepředloženéa schválené cenové nabídĘ. Faktura musí obsahovat ná]ežitosti daňového dokladu đle
zákona č.zg5lzoo4 Sb' a přílolry požadovanéodběľatelem. V případě, že faktuľa nebude mít odpovídajícínáležitosti, je odběľatel opľávněn
faktuľu vľátit đo3o dníode dne doľučeníÚivĺČľľahy5. Faktuľa se všemi správnými náležitostmi bude mít znovu splatnost 3o dní od
doľučeníÚlĺčľrahy 5. Celková cena objednálĘ čini99 7o4,69 KčbezDPH.

Po pře lem, zašle dodavatel e-mail s potlľzenímo přijetí této objednávky na e-mailovou
adľesu: Toto potĺľzeníse neýlcĺosobního přelzetí.

Předpokládaná cena: I2o 643,olol Kčvčetně DPH
Teľmíndodání: 3|.7.2rol9

Datumvystavení: Ig.7.2cl'9

Záľućni podmínky3 Splatnost faktury bude 3o dníod doľučeníMČPľaha 5

Předkládá: Maľtin Slabý podpis:

_
20rg

Přijímá: đodavatel
CENTRA a.s.

podpis

MC Praha 5 RNDr. Danĺel Mazur, PhD,

1 9 _07-
20ĺ$

2? -ľ,7- 2019

Vystavil: KnížkováKateřina Ing'
Kontroloval: Zeman Jan Bc.

pod



Městská č ást Praha 5
odbor 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. 7.2oL9 do 31. 7. 2019
Lokality: Portheimka, Nám. 14. í jna, Sacre Coeur, Arbesovo nám.

l GENTRA a.s. - zahradnické  sluŽby
ffi Hájč  2647/9

# 155 43 Praha 5

telfax: 2729I0749
. e- mail: zabĺ adnici@centra.eu

lČ o: 186 28 966

DlČ : cZ186 28 s66

Vytvo ila: lng. Kate ina K ivánková
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presny poprs p ace

sběr odpadu ze sadorn'ch ploch

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

odpadu

uiběr odpadkouch koš rj, svoz

odpadu do kontejneru a odvoz na

skládku, v ceně není  zahrnuta
likvidace odpadu

Ruč ní  klid chodnĺ 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

odstranění  veš keré  než ádoucí
Vegetace z ploch chodní k a to
ruč ně i post ikem. Post |kem bude
zlikvidována veš kerá než ádoucí
VppFfáae na calé  nlnč e rhnrlní kĺ l

struč n' název

riklid ploch - Centrum (Portheimka,

Nám. 14. í jna, sacre coeur, Arbesovo
nám.)

uiběr odpadkosich koš

Ruč ní  klĺ d Centrum (Portheimka,Nám.

14. í jna, Sacre Coeur, Arbesovo nám. )

Celkem


