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Městská část Praha 5

Úřad městsré öásti Praha 5

Vedoucí odboru + sekretariát

NáměStĺ 14. října 'ĺ381/4, 150 22 PÍaha 5

telefon fax

e-mail

lČo:00063631, DlČczoo063631
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OBJEDNÁVI(A č.02 4o/oSP/r9
MC05X01 1 s4C5

odběľatel:
Adľesa:

rČo:
DIČ:

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

uĚsľsxÁ ČÁsľPRAI{A 5
nám. 14. října č.4

l5o zz Pľalra 5

ooo6363r

CZooo6363t

Plátce DPH

44 378 rr1,2ST ooo 111

Dodavatel:
Adľesa:

CBNTRA a.s.
Na Zatlance ĺ35o/r3

15ooo Pľaha 5

r8óz8966

B-mail: podatelna@pľalra5.cz

rČo:
DIč:

Bankovní spojení
Čísloúčtu
Tel.:

Fax:
E-mail:

objednáváme u Vás:
mimořádné víkendovéúklidy veřejného pľostľansM Centľum - Poľtheimka, Nám. 14. října, Sacľé
Coeuľ, Aľbesovo nám., DětsĘ ostľov' Pěšízóna Anděl' Hlubočepy - Tilleho nám., Tľnkovo nám. v
měsícĺpľosincízor9 od r. rz. do 31. 12. zoag
objeđnávámeu Vás mimořádné víkendovéúklidy veřejného pľostľansM Centľum - Poľtheimka, Nám. 14. října, SacľéCoeuľ, Aľbesovo nátn.,
DětsĘ ostľov, Pěšízóna Anděl, Hlubočepy - Tilleho nám., Tľnkovo nám. v měsíci pľosinci zor9 od r. lz. do 3r. rz. zor9. Úklidy budou
provedeny dle předloženéa schválené cenové nabídky. Faktuľa musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č,.zg5lzoo4 Sb. a
přílohy požadovanéodběrate]em' V případě' že faktuľa nebude mít odpovídajícínáležitosti, je odběľatel opľávněn faktuľu vľátit do 3o dní ode
dne doľučeníÚIrłČľľahy5. Faktuľa se všerni spľávnými náležitostmi bude mít znow splatnost 3o dníod doľučeníÚlłČpľahy 5. Celková
cena objednávky činí16o ro3,43 Kčbez DPH.

Po přev lem, zašle dodavatel e-mail s potvľzením o přijetí této objednávlcy na e-mailovou
adľesu: Toto potvľzeníse neýlc,íosobního převzetí.

Předpĺlkládalrá cena:

Teľmíndodání:
Datum vystavení:
ZáľwčnipodmínĘ:

Předkládá: Maľtin Slabý Bc. podpis:

t93 725,15 Kčvčetně DPH
3\. t2" 2OL9

5.12.2OL9

Splatnost faktuľy bude 3o dní od doľučeníMČPraha 5

Přijímá: dodavatel
CBNTRA a.s.

Vystavil:

Kontľoloval:

podpi

KnížkováKateřina Ing.

Hľabánek Jan

-i? ľilił

tąrostka
- 5 '12- 2019podpis

podpis
- 5 -12- 2019



lMěstská č á5t Prahä  5
odbor spľ ávy ve ejné ho prostranství  a zeĺ eně
Nám. 14. {na Ą 150 c0 Praha 5

Mimo ádné  ví kendové  ktidy pĺ och centŕ um, Hluboč epy, Praha 5 _ od 1.12 2019 do 31.12.2019
Lokality: Poĺ theimka, Nám. 14. í jna, Sacre Coeur, Arbesovo nám'

oStrov Pěš ĺ  z na Tilleho Trnkovo nám

Pozn. cena za likvidaci odpadu bude rjč tována na základě skuteč nosti a doloŽen' ch váŽní ch lí stk .
Dne:27.11.2019

H CENTRÄa.s'-Zahľ adnické služ by
Bľ  Hájč í z647ĺ 9
*& 155 43 Praha 5

: tel/fax :272918743
e_ ĺ uil: alĺ adni'ci@mtľ a eu

lla: jB6 28 96

DlČ : cz1a62as6

Vytvo ila: lng. Kate ina K ivánková

cena za 1 měsí c v |(ŕ

].0 388'70 Kč

21 343,50 Kč

t12\7t,z3 Kč

16 20o'oo Kč

160 10ą43 Kč
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1 154'30 Kč

2 371'50 Kč
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1 80o.o0 Kč
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1 800'00 Kč
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sbě' odgadu ze sadov ch plocl': vč etné  PĘ s uiož ení m
ocpedu dÚ kontejneru a odvczem na si(ádku, v cené
nenĺ  zahmllta likviiä ce odpadu

ľ  běĺ  ocpadkov ch kcš ii, svoz odpacu do kontelneru
a odvoz na sklé dku' v ceně není  zahĺ nuta likvidace
^;-^r,.
Ruč ní  ijklid cirÔdní k , pioch vczovek v gasu o Š í ŕ ce0,5
m cd silnič ní  obĺ uby a p|och kom'.rnĺ kač ní  zeleně
u pásu o š ĺ  ce 0,5 m od kĺ aje chodní ku, vč etně
cdstĺ anění  veš keĺ é  než ádoucĺ  vegetace z ploďl
chodní k a to ruč ně i post ;kem. Posť ikem bude
.lil*aĺ dováfia veš keÍ á neEé douđ  vegetace na celé  ploš e
*odní ku vč emě obou spár podé l silnič ni obí ubY, s

Ęjimkou ĺ ostĺ in vtravnat cł l komunikeč ní ch pásech a
ĺ  ĺ abátkách kcĺ em strom . Postřik bude pĺ oveden 2x
loč ně.

Jedná se o likvideci odpadu vznikIé ho obč any
nap .odpadkové  koš e umĺ stěné  na ĺ lzemí  MČ  Pĺ aha
5,komunální  odpad ze sběru na zelen ch plocł áďr a
chodnÍ ďch na Żemí  V majetku MČ  Praha 5' Dle
zákona o odpadeci.

stľ uč ĺ  název

Úklid p|och - centĺ um {portheimka'
Nám. 14. í jfia. sä c.e coeur. Arbesovo
nám., Dětsk ostľ ov }

ŕ ' běĺ  odpackcv ch koš li

RUč nĺ  klid cenirum {Pcrtił eí mka.Nám'
14. í jnä ' s3fre coeuf, AÍ besow nám.,
oěLś k ostĺ ov. pěš í  Ż na Andá, Ť illeho
nám., Trnkovo nám. )

Ĺikvidä ce kornunáĺ ní ho odpadu

Celkem


