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PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:
Úklid trvale neudržovaných pozemků

Na základě RS 275/2017 (ODŽP ze dne 27.3.2017) článkem 4.2.9. - Úklid trvale neudržovaných pozemků - u
Vás objednáváme údržbu trvale neudržovaných pozemků, na kterých není zajišt'ována řádná údržba. Na pozemcích
bude provedena seč přerostlé trávy a plevelných rostlin, úklid různorodého, volně loženého odpadu odstranění
náletových dřevin a odstranění suchých dřevin.

Veškerý odpad bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Za kontrolu plnění zakázky jsou za ODŽP odpovědní pracovníci oddělení inspekce.

Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem, pokud objednatel nevznese námitky proti
vyúčtování. Námitky lze uplatnit do 8 dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. V takovém případě se zastaví
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti bude stanovena dnem doručení nově vystavené faktury objednateli.

Bez potvrzení o kontrole provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez
písemného souhlasu objednatele proplaceny.

Dodavatel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství ve
smyslu Občanského zákoníku v platném znění.

Oddíl 3739, par.0212, pol. 5169.

Termm plnění: 15. 12. 2018
Cena sjednaná dohodou ve výši: 176 771,93 Kč S DPH



Na faktuře uved'te vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího
doručení.

Sankce za nekvalitní plnění závazku: dle Rámcové smlouvy

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne:

Vystavil: Wenzová Blanka, referent veřejné zeleně
Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.
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Charva
vedo

Datum: 1 q Z D /ý

2o/ožka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvzuj/c/ splnění podmínek pro
p 'atnost právního jednání městské části Praha 6. K zadání této objednávky dal souhlas v souladu s

' příkazem tajemníka k zadáváni veřejných zakázek a usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1990/1 7 a byly splněny veškeré
. zákonné náležitosti pro platnost tohoto právníhojednání.
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