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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu ob,jednáváme: Úklid trvale neuď ržovaných pozem kú

Na základě RS 253/2021/ODŽP (ODŽP ze dne 08.04.2021) článkem 4.2.10. - u Vás objednávátne údržbu trvale
neudržovaných pozemků. na kterých není za.jišťována řádná údržba. Na pozemcích bude proveden úklid, naloženi a odvoz
od pádu, který je volně ložený podél přehradní nádrže Džbán.
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Veškerý odpad bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů. v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Za kontrolu plnění zakázky .jsou za ODŽ.P odpovědní pracovníci oddělení inspekce.

Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne jejího převzerí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti
vyúčtováni. Námitky lze up!atnit do 8 dnů ode dne pTevzeti faktury objednatdeni. V takovém případě se zastaví plynuú
lhůty splatnosti a nová lhůta splarnosli bude stanovena dnem doručeni nově vystavené faktury objednateli.

Bez potvrzení o kontrole provedeni práce nebude faktura proplacena. Práce nad rá!ncc této ot!iednávky nebudou bez
písemného souhlasu ob.jednatele proplaceny.

I)ndavate1 bere na vědomi, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz tmi osoby poskytovat informace dle zákona č.
106'1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informaci podléhajicích obchodnímu tajemství ve smyslu
Občanského zákoníku v platném znění,

Oddíl 3739. par.02 12, pol. 5169.

Termin plněni: 30, 09. 2021

Cena s,jednaná dohodou ve výši: 29 501,01 Kč S DPH

Na faktuře úl eďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzeni příjemce dodh'ky o převzcti zboží nebo

provedení práce. Bez potvrzení (p pře¥'zetÍ zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez pIscmného souhlasu objednatele prnplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelém dle této
nbjednávky nesmí hýt kratŠí než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatej bere m vědomi a souhlasĹ Že u faktur s kratší
spktnosti než 21 dnů od jejich doručení se |hůt& jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházejfci.

Sankce za nekvaiilni plnční závaíku: dle RámccM smlouvy



Q uplatnčnou sankci .je objednatel oprávnčn bez dalšího snížit úhradu faklurovanC částky

Objednatel je plátcem DPH,

V Praze dne: 28.04.2021

Charvátová Dana Ing, V
yedoucf od&lení

vedoucí odboru

Vystavtl W

Akceptace dodav

Souhíaslm a príj i

Datum:
6/ j ä'Zl

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném zněnl, potvnu//c/ splněni podm/nek pro
platnost právn/ho jednánl městské části Praha 6.
Způsob zadánl této objednávky byl schválen usnesenirn Rady městské část/ Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadáni
zakázky je v souladu s př/kazem tajemníka k zadáváni veibjných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti p'q p/atnos
tohoto právního jednání


