
 

 

OBJEDNÁVKA č.: 2018/1163/OOŽP-OSZK  

Objednatel: 

    

Městská část Praha 3  

Odbor ochrany životního 

prostředí 

Havlíčkovo nám. 700/9 

130 85  Praha 3  

Dodavatel:  Buči z.s. 

IČ:22896163 

Koněvova 2430/162 

Praha 3-Žižkov 

130 00  Praha 3 

Předmět objednávky:  

Jménem MČ Praha 3 objednáváme na základě vaší cenové nabídky ze dne 18.7.2018 u vás svoz 

a likvidaci uličních smetků vzniklých z úklidu veřejných prostranství v rámci veřejné služby. Smetky 

budou sváženy do provozovny AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Ke Kablu 289, Praha 10. 

Skládkovné bude fakturováno vždy 1x měsíčně a bude doloženo doklady o uložení odpadu. Cena 

za uložení jedné tuny odpadu nepřekročí 1.500 Kč bez DPH. Svoz odpadu bude fakturován také 

1x měsíčně částkou 15.000 Kč bez DPH. Celková cena za svoz a likvidaci odpadu nepřesáhne 

částku 70.000 Kč bez DPH za měsíce 1-9/2018. 

 

Čas (termín) plnění: 30.09.2018 Cena plnění (bez DPH): 70 000,00 Kč 

Cena plnění (s DPH): 84 700,00Kč 

Obecné smluvní podmínky: 

1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a 

veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše 

ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky. 

2) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s 

jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 

3) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb. je vyloučeno. 

Fakturační údaje:  

na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2018/1163/OOŽP-OSZK 

Odběratel:  Městská část Praha 3  

 Havlíčkovo nám. 700/9  

 130 85  Praha 3  

 IČ:00063517, DIČ:CZ00063517 

Dodavatel:  firma/název fyzické osoby, sídlo 

 IČ, DIČ 

 plátce/neplátce DPH 

 úplný údaj o registraci/zápisu 

V Praze dne 18.07.2018 

Ing. Jana Caldrová 

vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

 razítko, podpis 

Vyřizuje: Miroslav Hlavatý, 222116383 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, č.ú. 27-2000781379/0800 

 


		2018-07-19T13:54:57+0200




