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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Ya Ljšc uvedenou adresu objčdnávámě: Přistaveni velkoobjemových kontejnerů

Xii iák1adé Rámcové smlouvy č. 275,'201 7 (ODŽP ze dne 2?3,2017) u vás otýednáváme přistaveni w|koobjemovSch

k(jnľeij1crlj c) (}b,iclnl| g m3 na objcmnS odpad z domácnosti a rostlinný odpad ze zahrad ve v|a$tnictvi t37.ick"ých osob.
naplnčných konľc,in¢rú a likvidaci odpadu.

l.ikt-idacc oQpadu bude provedena v souladu se zákonem č, 185'200 1 Sb.. o odpadech a o zmčnč některích dalších
7.ákcmů. v platném znčnÍ. Přcdmčiem plněni zakázky je dále průběžný úklid odpadu volně loženého \· oůii konte,jnerů a

konečný úklid sianovišť kon1e.inerů a ,je.jich bezprostředního okolí po odvozu.

K()n(cjncr} hudou přiytavc)váľ)} dle požadavků objednatele na celém území MČ Praha 6.

jc(lnolk()vá cena 7ä pŕisia veni a odvoz I kontejneru o objemu g m3 činí 4.477.- KČ vC. DPH.
la knntrn|ll plnčni zakázky jsou 7a ODŽP odpovědní pracovnici odděleni inspekce.

l akřnrj budou splatné do 2 l dnů odc dne jíjiho ptevzeti objcdnateleni. pokud objednarel nevznese námitky proti
"y účtováni. Námitkj lze up1atnit do 8 dnů nde dne převzetí faktury obiednatelem."V takovém připadč se zastaví plynuti

'p|at|)(ls[i a nová lhůta splatnosti bude stanovena dneni doručeni nově vystavené íakíurv objednateli,
Bez p('t\'r7eni o kontrole provedeni práce nebude läktura proplacena. Práce nad rámec íCto o6jednávky nebudou bez

pNcmného 'j)uh|asu objednatele proplaceny. Objednatel .je plátcem DPH.

here na \éd(mli. že Mčstská část Praha 6 .je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č.
1()(9 ]')')9 Sb.. c) sv()bcKjl)ém přisíupu k inťor1)1acin). s vS jímkou infcbrn)aci po(||Cha.iicich obchodnímu (aien)$tvi ve smyslu
()hčanskChn zákon iku v platném znění.

()d(h| 3?22. parjL? 12, pol 5 169, RZ l.

'ŕcrmin plněni: 3 l. R. 2020

Cena ».jednana d('hodau \ě výši: l 683 352,00 Kč S DPH

Y:i faktuře m ed'tc vždy mišc IČO. nič, číslo objednávky a připojte potvrzeni příjemce dodá' ký o pře\zetizbQžÍ nebo

[)r()ve(|cni práce. Bez pôtvrzení o převzetí ZMŽi nebo prcn'edcni práce nebude faktura p'opl:ícena. Práce nad rámec tCtQj
()b,i('(lná\"k! ncbu(k)u bez l)i'('rnnéhn snuhlasu objednMele proplaceny. Sphtnost faktur \ystavených dodm'atdetn dle této
nhjí'dná' ky nesmí bí'r kratší než 21 dnů nd jejich doručeni ohjednMcli, Dodavatel bere na vědnmi souhlasi, že u faktur s kratší
splatnnsti než 21 dnů nci jejich dnručeni se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v solj|a(|u s větou předcházejici.

Xiinkcc Liš nckvalilni plnčni Ľáva7ku: cIk Ránicnvé $m|ollvy

() |lrijlnč|)(m <:jnkci .ic (d'.icdna|d ('rrát nčn bez (|íl|šiho mlžit úhradu Ĺák|l[r(^,|nC částky



()bj('dnalt'| je plátcem 1)Plľ.

V Lh1¢: l 5,()4.2020

Charját(Ná I)aľ)a Ing.
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\\ CtlĽŮ,,,

\k ícpiac¢ iítdcm.

Dc/ožka dle § 43 cdst. 1 zákona č 131/2000 Sb o hlavním městě Praze. v R/atném

platnost právního jednánl městské části Praha 6.
Zpusob zadáni léto objednávky byl schválen usnesením Rady městské čásh Praha

zakázký je v souladu s příkazem tajemt'ika k zadáváni veřeŇĹch zakázek a byly spl
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