
MĚSTO  NOVÝ  BOR 

Objednávka č.: 48591/2021 Datum objednání: 21.10.2021 
 

dodavatel: Compag s.r.o. 

adresa: V Lukách 95/IV 

 Mimoň 

IČ / DIČ: 62241630 

vyřizuje: 

tel: 

e-mail: 

číslo účtu: 

objednatel: Město Nový Bor 

adresa: nám. Míru 1 

 473 01 Nový Bor 

IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771 

vyřizuje: 

tel: 

e-mail: 

číslo účtu: 
 

Termín a místo dodání: území města Nový Bor, rok 2021, říjen/listopad 

 

Objednáváme u Vás uvedené služby dle rámcové dohody č. 18KDS00292, uzavřené na základě otevřeného 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor“, viz. soupis 

požadovaných prací včetně jednotkových cen – příloha č. 1: 

 

Údržba travnatých ploch (TP 1) 

Sekání trávníků, odvoz a likvidaci biologického odpadu (TP 1.1.) – částečná 4.seč 

Shrabání listí podzimní (TP 1.3.)   

 

Záhony včetně růží (TP2.1.) 

Vypletí záhonů a okopávka (TP 2.1.1.) 

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, případně řez (TP 2.1.2.) 

Mulčování - doplnění kůry (TP 2.1.3.) 

Řez a tvarování živých plotů  (TP 3.1.) 

Řez a údržba soliterních keřů (TP 3.2.) 

ošetřování dřevin včetně likvidace bioodpadu (TP 5.1.) 

hnojení (TP 2.4.) 

dovoz vody a zálivka (TP 2.1.5.), (TP 2.2.5.) a (TP 2.3.4.) 

 

Celková (max.) cena objednávky                                                     do 400 000 Kč bez DPH      

 

Podmínky plnění včetně ceny jsou stanoveny rámcovou dohodou uzavřenou mezi objednatelem a 

dodavatelem dne 19.12.2018 na základě zadávacího řízení, které objednatel jako zadavatel vyhlásil 

v Úředním věstníku Evropské unie v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 2018/S 162-370539. 

 

Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací dokladovaných v příloze faktury.                              

Dodavatel je povinen tuto objednávku neprodleně písemně potvrdit.  
 

Schválení a podpis správce rozpočtových prostředků: 

datum jméno příjmení podpis 

Elektronicky podepsáno 

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáváme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou 

správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento 

obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).“ 




