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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

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

Na základě Rámcové smlouvy č. 275.2017 (ODŽP ze dne 27.3.2017) u Vás objednáváme přistavení velkoobjemových
kcjn[L:inerů o objemu 9 m3 na objemný odpad z domácností a rostlinný odpad ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob.
odvn7. naplnénYch kcmíejnerů a likvidaci odpadu.

Likvidace odpadu bude provedena v souladu se zákonem č. 185/?00 l Sb.. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů. v plainém znční. 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 l kontejneru o objemu 9 m3 činí 4.477,- KČ vC. DPH.
Za kontrolu plněni zakázky jsou za ODŽP odpovědní pracovnici oddělení inspekce.

Fak|un budou splatné do 21 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti
vj účtováni. Námitky lze uplatnit do 8 dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se zastaví plynuti
lhůty sp|atnos[i a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručeni nově vystavené faktury objednatdi.
Bez pomzeni o kontrole provedeni práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez
písemného souhlasu objednatele proplaceny. Objednatel je plátcem DPH.

Dodavatel bere na vědomi, Ze Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č.
106/] 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemsrví ve smyslu
Občanského zákoníku v platném znění.

Oddíl 3722, par.02 12, pol. 5169. RZ l,

Termin plněni: 31. 12. 2019

Cena sjednaná dohodou ve výši:

.-

1 396 824,00 Kčs DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky 8 připojte potvrzeni příjemce dodávky o převzetí zboží nebo

provedeni práce. Bez potvrzeni o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad ráincc této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavmekm dle této
objednávky nesmí být kratŠí než 21 dnů od jejich doruČeni objednateli. Dodavatel bere na vědomi a souhlasí, že u faktur s kratší
splatností neŽ 2J dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v soulMu s větou předcházející.

Snnkcc 7il n¢k\·a|i[ni plnčni závw.ku: dle Rámcové smlowy

() uplaínčnnu sankci ,ic objcdnatcl nprávnčn bez dalšího snížit úhradu fakturcwanC částky.



Objcdnatcl je plátcem DPH.

V Praze dne: 05.12.2019

Cl)arváto;íDana Ing.

vedouci odboru

\'8 ·in'tl rďcrcňt veřcjnc tc!cnč

'""""""""""""""' 'a'um /tm. M
'muhlii>im ;j M!llm'jm ()bj¢dnávku v cclCm ro7sahu

Ďo/oZka dle § odst 1 zákona č. A1/2000 Sb,, o h/avn/m městě Praze, v platném znění, potvrzuj/d sp/něn/ podmínek pro
p/8!ňQSľ právního jednáni městské části Praha 6 Zadáni této objednávky bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 6
č . . .. .. ze dne . , .. ....... . . v souladu s příkazem tajemn/ka k zadáváni veřejných a byly splněny veškeré zákonné
ná/ez/!osti pro platnost tohoto právního jednán/.


