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oBJEDNÁVI(A č.02 Ę/ oSP/r8 MCOSXOOOPLEA

odběľatel: MĚsľsxÁ ČÁsľPRAHA 5

Adľesa: nám. 14. října č.4

r5o zz Pľaha 5

rČo: ooo63ó3r

DIč: CZooo6g6gt

Plátce DPH

Bankovníspojení
Čísloúčtu:
Tel.:

E-mail: podatelna@pľahas.cz

Bankovní spoj
Čísloúčtu:
Tel.:

Fax:

E-mail:

Dodavatel:
Adľesa:

rČo:
DIČ:

CBNTRA a.s
Plzeňská gr8s/sb

15ooo Pľaha 5

r86z896ó

C2ĺ8628966

objednáváme u Vás:
mimořádné víkendovéúklidy ploch Centľum _ Poľtheimka, Nám.r4,ŕijna, SacľéCoeuľ, Aľbesovo
nám září zor8
objednávárne u Vás mimořádný úklid ploch Centľum - Poľtheimka, Nám.r4.října, SacľéCoeuľ, Aľbesovo nám. Pľáce budou provedeny dle
předloženéa schválené cenové nabídĘ'Faktuľa musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona ć. zg5lzoo4 Sb. a přílohy
požadovanéodběratelem. V případě, že faktura nebude mít odpovídajícínáležitosti, je odběratel oprávněn faktuľu vľátit do 3o đnĺode dne
äoručeníÚvtČ ľľahys. Fakturá se všemi spľávnými náležitostmi buđemít znor,u splatnost 3o dní od doručeníÚvĺČľľahy5. Celková cena
objednávky čini99 7o4,69 Kčbez DPH.

Po pře em, zďle dodavatel e-mđlspotvľzením o přiJeü této objednávĘ na e-mailovou
adľesu: Toto potvľzeníse neýká osobnfüo převzeť.

Předpokládaná cena:

Teľmíndodání:
Datum vystavení:

ZáručnipodmínĘ:

Předkládá: Maľtin Slabý podpis:

tz.o 643,00 KčvčetněDPH
ro. ro. zor8

z7.9' zoĺ8

Splatnost fakturybude 3o dníod doľučeníMČPraha 5

Přijímá: dodavatel
CBNTRA a.s.

podpis:

1 0 -ĺ0_2018
Richter

Vystavil: KnížkováKateřina Ing.

Kontrotovah Zeman Jan Bc.
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Městská částPÍaha 5

0dboĺ správy veíejnéhoprostranstvĺ a releně
Nám. 14. ijna 4' 15o oo Fraha 5

8c. Jan Zeman

Mimo ádĺľriklĺdy ploch Cęntľum - (pátek. sobota, n děle} Öd 28.4 2018 do 31.12.1018

Lokality: PÜrtheimkä, Nám. 14. íjna, Sacľe Coeur, Aĺbesovo nám'

Dne: 24.4.2018

CENTR.A a.s. - zahľađnickétlużby
Hájčíząą7l9
155 43 Pęha 5
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sběr odpadu :e sadolr ch ploch

vćetně Pf, s ulđeĺímodpadu do
konteiĺleÍua ođvÔz*mna slládtu,
v ceně neni Żahínute likvidac

odpadu

V bě' odpädŁov ch kośj,sv 2

Ódpädu do konteineÍu ä odvo, na

slĺlädlĺu.v cłně neĺí.abrnuta
likvidace odpadu

fiučnĺkfid chodníkťl,ploctl

vozovek v pásu o ł ce o,5 m Ôđ

$lnični obĺuby a plocÍr

komr-ĺnijł'äčnízcleně v pálu b šíce

0,5 m od kÍaie chodnĺkÜ. včetně

t'dśťÍäněnílr škraéneládouci

věgętace ? plo{łl chodnÍk a ta
ÍUčněĺpostľikeíh. Pmt ik m bude

rlĺkvidována veškeĺánežádouci
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L]klid plo$ - cłntťum {Portheimkä,
Nám. 14. i,ną sacíe creul, Áíb sovo

nám-}

n1běĺ odpadkov ch łoÍi

Rućĺíĺjklid Centĺum ĺPoŕtheiíÍlka,Nám.

14. ľłna.Sacír caeur' Áľbesow nám. )

Celk Ín


