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OBJEDNÁVI(A č.o 268 / oSP/r8 MC05X000ZNN1

urČ:

odběľatel:
Adľesa:

rČo:

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

uĚsľsxÁ ČÁsľPRArIA 5
nám. 14. října č.4

r5o zz Pľaha 5

ooo6369r

CZooo6363ĺ

Plátce DPH

z34 378 LLĺ'257 ooo 111

Bankovníspojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

Fax:

B-mail:

Dodavatel:
Adľesa:

rČo:
DIČ:

CENTRA a.s
Plzeňská sr8s/sb

15ooo Pľaha 5

r86z89ó6

C2ĺ8628966

B-mail: podatelna@pľahas'cz

objednáváme u Vás:
mimořádné úklidyploch Centľum - řijen zor8

objednávky čini gg 7o4,69 Kčbez DPH.

Po převzetí dodavatelem, zašle dodavatel e-mail
-s

potvľzením o přijetí této objeđnávĘna e'mďlovou
adrôsu: Toto potwzení se neýká osobního přelzetí.

Předpokládaná cena:

Teľmíndodání:
Datum vystavení:

ZfuluěnipodmínĘ:

azo 643,00 KčvčetněDPH
17. rr. zorS

17. 10. 2018

Splatnost faktury bude 3o ođdoľučenĺMČ ľ

Předkláđá: MaľtínSlabý podpis:

Pľaha 5

Přijímá: dodavatel
CENTRA a.s.

dpis:

20t0
1 g -x0- 2018 Starosta

u'ł'ísiVystavil: Knížková na Ing. podpis:

podpis:Kontroloval: Zeman Jan Bc. B -
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Městĺká č*st Fraha 5

&lboĺ ĺprávy ve ejného proĺtrłnswía łélné
Nám" t4. ŕiina 4' 15 } Prahr í
Bc. lan Zeman

Mimo ádné riklidy ploch centÍum - (pátek' sobota, neděle} od 28.4 2018 do 3t.12.2018
Ĺokaĺity:Fortheĺmka, Nám. 14. ĺjna, Sacre Coeur, Arbesovo nám.

Dne: 24.4.2018

ä ctNTRA a.s..Zahľadnické slutbyg Háičí264?/9

ffi 155 43 praha 5

tel/ĺax : 272 910 749
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s'běĺodpadĺ :e sadov ch ploeh

včetnĚ P6' s uložením odpadu do
konteinEŕU ä ÔdvÖ?eÍr na skládłÜ,

v c{ně neni Żahínuta likviđece

odpadu

běí odpäd|<Ôi/ eh ko ], svrz
odpadu do lontťj eÍu ä odvÔ? nä

s*ĺädku, v ceně není. hanuta

likvidace odpado

RučnÍÚklĺd chodilĺk
'
ploch

vorovek Y pásu o šĺce o,5 od

silničnĺobĺuby a plqďl

komunilĺäčníz*leněv pásĺr o šiĺce
0,5 m od kĺajc chodnĺku. Ýčetně

odĺtĺaněníveškeréne'ádouci
getaťe z ploch chodnĺk a $

ručněĺpoŚtíikém. pgt ikem bude
rlĺhłidována ve lrerá neládoucĺ
ép*:.p ą .ptá d łśŕlrh.l6í!-. l
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klid pĺođ_ centÍUm (poÍtheimka,

Nám. 14. ĺiną sacíe coeuŕ, ÁÍb*goyo

nám.l

y bér odpad&ovrłcĺr ko,

RÜlťtĺklid cąntrum (Pon eimke,Nám'

1{. iina, 5acĺe Ccur' A eso'w nám. )

Celkem


