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Kontaktní osoba: Novotný Milan lng. Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

;\':í {We uwdcnou ;tdrmu ohjcdnzh (mu:

lx'oncmní í'ízlcní nn prmxvmmcl; solnákm & kunttlízucc připojené nn ("()\' Roztok) proohdohí 201*?— 3023 (5 lctl.

\"ntllíhosptnllquký ronoí u. {film hu „a.s. t\'R\'). l("-17Hl5‘)(’H.

N.‘1'/.;i¥;l:1~.ié nulwídk) "lx'cmccsní řízení na výher pravo/ox ;nclc \'<ulohospmlzírské infrastruktury oltcí MC Suchdol.

II.tti'tícc“ spolcůnnnsti \"odohospod(tisk) rat/„voj ;t \fjíx'tnvhu n.5,. 7 prosince SHIT a n>ncscní rudy MČ' Prnhn-Šuclulol

cixlo 157.1 w: dnu i? l. .3013 M17 tuxt níž/ct obicdnúh'nnc komplexní /;í_iíštční koncesního rí/cní dlu bodu 3 \ýšc

uwdcnó nulndk) .

lvlsncscní rud) MC lí .3 Koncesní rí/uní n:a prmoymutulc >pln$kovó knnnlímcc připojené nn (UV lin/toky od

1. l. 3W0 . pokručmnní hodn 153. l 3. l'í'ulkludni lng. \'áclm \'lh. zástupce _stzn'ogt). llsncssní Rad}: Ruda

snuixlzlsf \ ohimíngínnn výr-Crn prmoxm (tÍCIC kanalizací pro \cí'cjnou potichu přípojcnfch na (_'()\' R(Vtol—L)

dx oukoloxgm >po|c6ným l;n'ntccsní'n ríxcním „ ohcí ["ltúllxtc u společnosti Vodoltospoclftrskjf rozvoj n \;(stznhzt. mx..

I50 $(.— l'ruhu i Smíchov. Nzíhi-cžní —l“')(t„ l(" V! lruíllll t\'R\". a.s.) "zu ccnn lil 500 KC hcy Dl'll & tím. ke druhé

pofm lnu z celk-mých nukludu nn koncesní řízení lZXSUUU Kc he}: DP! lt bude hrazena ohcí l'fnčtícc. Předmět,

popis poskytovaných činností :2 ccnujcdnotlívých Czístí dílnjc \'ymcrcnn nabídkou Spolcčnmtí VRV. dokonwní

kommního řízení a podpis příslušné konccxní >miouv_\ závazné do 23.12.2018. nabídku VRV. 21.5. hudc přílohou

objednávky; Rada ukládá lng. \žox'otnL-mu yujistít ncprodlené ohjcdnúní administrace koncesního řízcní. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

1

luz'míií plnění: HU. 01). WNW

(_fcnzt sícdnnnn dohodou \‘c \'ýšíí 172 425.00 Kč s DPH

Na faktuře v_včísletc zvlášť materiál :! práci.

Objednatel jc plátcem DPH.
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