
 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

Tel.: 251 170 202, info@pvs.cz, www.pvs.cz IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112 

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290. Datová schránka: a75fsn2 

 

OBJEDNÁVKA 

 
číslo: 

 
9-260/E1300/22 

OBJEDNATEL 

 
 Zhotovitel 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00  Praha 6 
Bankovní spojení:  
 
IČ: 25656112 
DIČ: CZ25656112 
Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v 
Praze oddíl B, vložka 5290 

 BETING s.r.o. 

Koněvova 2660/141 

130 00 Praha - Žižkov 

 
 
IČ: 26418321 
DIČ: CZ26418321 

  

Dodací lhůta: 12/2022 Ze dne: 20.06.2022 

Dopravní dispozice: dodat na adresu Evropská 866/67, Praha 6 Plátce DPH: Ano 

 

OBJEDNÁVÁME 

Číslo akce:1/2/E13/00 
Název akce: ÚČOV - Rekonstrukce silničního mostu na ÚČOV 

 

Na základě Vaší nabídky ze dne 15.6.2022 a v návaznosti na aktualizovaný HMG ŘVC u Vás objednáváme 

konzultační činnost v rámci uvedené akce při koordinaci se stavbou ŘVC - zvednutí mostu na ÚČOV. 

Předmětem bude kontrola PD, koordinace se stavbami na ÚČOV, příp. NVL, a vytipování případných kolizních bodů 

z pohledu ZOV. Předpokládá se měsíční fakturace dle skutečně odpracovaných hodin, maximální celkový rozsah 

je 360 hodin. 

 

Termín 07 - 12/2022. 

 

Celková cena nepřesáhne 248 400,00 Kč bez DPH 

 

Zhotovitel přijímá zásady a principy Protikorupčního programu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a potvrzuje, že se 
seznámil s Etickým kodexem PVS dostupným na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program 

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, objednatel zveřejní tuto objednávku v Registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje 
souhlas. 
Podepsané objednávky (2x) oprávněnou osobou předá zhotovitel osobně nebo zašle na adresu objednatele. 

Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu 
provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad 
vrácen zpět k doplnění. 

     

Vyřizuje: 
 

 Za objednatele: 
Razítko a podpis: 

 Za zhotovitele: 
Razítko a podpis: 
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