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218491/2020-6440

OBJEDNÁVKA
na likvidaci a odvozu odpadu z vojenských areálů spravovaných AHNM
uzavřena na základě rámcové dohodv č. 191050347
Číslo objednávky; 20-0529/3
Datum: 24.7.2020
Objednatel:
Poskytovatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Oddělení provozu Pardubice
se sídlem; Teplého 1899. 53
spr
echnik PS:
tel.
IČ:

Marius Pedersen a.s.
se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec
Králové
provozovna Pardubice
1Č: 42194920
DIČ: CZ 42194920

Specifikace objednávky;
CE

Adresa

Kategorie název

05-32-02 Letiště Pardubice

kategorie "O" objemný
odpad (bez obsluhy)

Rozsah objednávky:
CE
Kategorie
05-32-02

ks

JC

Cena

„0“00 (bo)

Objem
20

DPH

ks

Datum
přistavení
27.7.2020

Celkem
27651,89 Kč

CELKEM

27651,89 Kč

*S=3 dny dle smlouvy; číslo udává počet dní dle čl. 4.4 sm

Adresa pro doručování korespondence a faktur:
AHNM - OdP P
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Za objednatele: I
Za poskytovatele:
Datum:
Datum:
lo2

------------------------------------

Počet
dní*
S

MO

218491/2020-6440

popis
kategorie "O" směsný komunální odpad - otevřený kontejner (bez
obsluhy)
kategorie "O" směsný komunální odpad - otevřený kontejner (s
obsluhou)

kód odpadu
200301
200301

kategorie "O" směsný komunální odpad - krytý kontejner (bez
obsluhy)

200301

kategorie "O" směsný komunálni odpad - krytý kontejner (s
obsluhou)

200301

kategorie "O" objemný odpad (bez obsluhy)

200307

kategorie "O" objemný odpad (s obsluhou)

200307

kategorie "O" směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
(bez obsluhy)

170107

kategorie "O" směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek (s
obsluhou)

170107

kategorie "O" biologicky rozložitelný odpad (bez obsluhy)

200201

kategorie "O" biologicky rozložitelný odpad (s obsluhou)

200201

kategorie "N" (s obsluhou)

080111
130 208
150 110
150202
160107
170603
170605
200121
200127
200133

kategorie
„0“SK0-0K (bo)
„0“SK0-0K (so)

„0“SKO-KK (bo)

„0“SK0-KK (so)
„0“00 (bo)
„0“00 (so)
„0“S0F (bo)
„0“S0F (so)
„0“BR0 (bo)
„0“BR0 (so)

„N“kod
(např. ,,N“080111)
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