
Dílčí objednávka č. 17/6/18/12/2017-5153
k rámcové dohodě o poskytování služeb č. 17/6/18/2017-5153

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

Adresa pro doručo
783 54 Přáslavice

a

Kaiser servis, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41376
Sídlo: Bezručova 608, 678 01 Blansko
IČO: 26274906
DIČ: CZ26274906
Zastoupená: Radim OPLUŠTIL – jednatel společnosti
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: Trnkova 111
628 00 Brno

Na základě Rámcové dohody objednáváme provedení odvozu a odstraňování odpadů z prostoru VÚ
5153 Přáslavice:

KČ0 Název
Množství
(v tunách)

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot - N (předpokládané množství) do 88t
13 08 02 Jiné emulze – N (předpokládané množství) do 88 t

Počet hodin čištění kryté umývárny techniky 80 hod.

Požadovaná doba dodání služby: 23. – 27.10. 2017

Místo dodání služby: VÚ 5153 Přáslavice



Odpady 13 05 03 a 13 08 02 jsou shromažďovány v jímkách v kryté umývárně techniky.

Kupní cena s DPH činí do 160.400,- Kč (slovy jednostošedesáttisícčtyřistakorun CZK)

Požadovanou službu požadujeme začít plnit dne 23.10.2017 v ranních hodinách a ukončit
nejpozději dne 27.10.2017 do 12:00 hod. Služba bude prováděna, díky nutnosti přítomnosti
obsluhy kryté umývárny techniky, v úterý až čtvrtek od 7:00 hod. do 15:30 hod., v pátek od
7:00 hod. do 12:00 hod.

Nejméně 24 hodin předem vyrozumí poskytovatel objednatele o přesném termínu dodání
služby - provedení.

Cena za provedení služby bude stanovena (fakturována) za provedené úkony, a to dle ceny
uvedené v příloze č.2 – Cenová kalkulace, která je součástí rámcové dohody.

V Přáslavicích dne: V Brně dne:

podpis, razítko: podpis, razítko:


