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OBJEDNÁVI(A č.o ag1l oSP/r8 MC05X00NU908

orČ:

odběľatel:
Adľesa:

rČo:

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

uĚsľsrÁ ČÁsľPRAHA 5
nám.14. řiina č.4

r5o zz Pľaha 5

ooo6B6Br

CZooo6363ĺ

Plátce DPH

Bankovní sp
Čísloúčt
Tel.:

Fax:

E-mail:

Dodavatel:
Adľesa:

rčo:
DIČ:

CBNTRA a.s
Plzeňská sr8s/sb

l5ooo Praha 5

r8628966

C2ĺ8628966

E-mail: podatelna@pľahas.cz

objednáváme u Vás:
mimořádné víkenđovéúklidy ploch Centľum _ Poľtheimka, Nám.r4.října, SacľéCoeuľ, Aľbesovo
nám čeľvenzoĺ8
objednáváme u Vás mimořáđnýúklid ploch Centrum - Poľtheimka, Nám.r4.října, SacľéCoeuľ, Aľbesovo nám. Práce budou provedeny đle
přédloženéa schválené cenové nabídĘ.Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona ě. zg5lzoo4 Sb. a přílohy
požadovanéodběratelem. V případě, že faktuľa nebude mít odpovídajícínáležitosti, je odběratel opľávněn faktuľu vrátit do 3o dníode dne
äoručeníÚľĺČľrahy 5. Faktuľäse všemi spľávnými náležitostmi buđemít znovu splatnost 3o dníod doručeníÚvĺČPľahy 5. Celková cena
objednávĘ čini99 7o4,69 Kčbez DPH.

Po přel elem,zašle dodavatel e-mail s potvrzením o přijeť této objednávĘ na e'mailovou
adľesu Toto potwzení se neýká osobního převzetí.

Předpokládaná cena: azo 6431olol KčvčetněDPH
Teľmíndodání: 31.8.2018

Datum vystavenía 2o.8. zor8

Záručni podmínĘ3 Splatnost fakturybude 3o

Předkládá: Maľtin Slabý podpis:

podpis:Přijímá: d'odavatel

CENTRA a.s. 2 2 -0s- 201s

'q

Vystavil: KnížkováKateřina Ing.

Kontroloval: Zeman Jan Bc.
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MGĺtgl čffiPrłha D

odbor cprávY ve *jného pľoĺĺłamtvla zeleně

NáÍn. l/t. ĺina 4, 15 00 Praha 5

Bc. Jan zeínĎn

Mimo ádné liklidy ploch c ntÍum - od 28.4l0l8 do 31.12.2018

Lokality: Portheimka, Nám. 14' íjna, Sacre CoeuĹ Aľbesovo nám'

Dne: 24.4.2018

CEľ{TRA a's. - Zahradnickě sluäĘ
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vozovek v páĺu o šĺcĚ 0,5 ĺĺod

silničnĺobruby ä plo h

komuniŁační zeleně v páĺu o šíce

0'5 m od kÍäjechÔdniku. včetnÉ

odstr něnĺ vĚškaíénežädouo
ve8ęt . r ploch rhodnil a tÔ

ĺUčni postfikem. Poĺt lbem bude

zlitryidoväna ve3k rä nežádoueĺ
Ý5aÁłż"Á

^'
.'lÁ lÄŕaĺłi;rłnĺLl,

r běĺ odpadkovch košir, woa
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likvidäce odpädu
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