Objednávka č. 202000018
Odberateľ Mesto Prešov

Dodávateľ ZÁHRADA REAL, s.r.o.

Hlavná 2907/73
080 01 Prešov

Ponuka zo dňa:

IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

IČO: 36494437
číslo:

Vybavuje: Ing. Petronela Galdunová
Telefón:
Fax:

IČ DPH:
Spôsob platby: Banka
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and
Číslo účtu: 6619911008/1111

Predmet objednávky:

IČ DPH:

Bardejovská 48
080 06 Ľubotice

E-mail: petronela.galdunova@presov.sk
Dátum vystavenia: 08.01.2020 Dátum dodania:
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

služba

V súlade s Rámcovou dohodou č. 201900534 a čl. IV. ods. 4.6. Rámcovej dohody v znení "Dodávateľ je oprávnený vykonať aj
služby, ktorých konkrétna špecifikácia nie je predmetom tejto dohody, na to však potrebuje prechádzajúci súhlas Objednávateľa s
vykonaním a cenou tejto služby. Za takýto súhlas možno považovať objednávku Objednávateľa na výkon takýchto služieb
potom, čo ho o potrebe ich vykonania informoval Dodávateľ a to aj v elektronickej podobe zaslanej Dodávateľovi." zo dňa
09.07.2019 na zabezpečenie čistenia a údržby verejných priestranstiev mesta Prešov, objednávame si u Vás na mesiace
JANUÁR - FEBRUÁR roku 2020 činnosti v maximálnej hodnote:
P. č.

Názov

1

2. Zimná údržba spevených plôch, námestí, chodníkov a
cyklistických ciest v meste Prešov:
2.1.1 Ručné odstránenie snehu a ľadu zo zastávok MHD až
do dĺžky dvoch autobusov (cca 40 m), schodov, podchodov,
rámp a vstupov z chodníkov na prechody pre chodcov,
mostov a lávok
2.1.2 Ručné odstránenie snehu a ľadu z chodníkov,
cyklistických ciest a nedostupných miest
2.1.3 Ručné alebo strojové odstránenie snehu a ľadu
Centrálnej mestskej zóny (pešej zóny), schodov, prechodov
pre chodcov, podchodov, rámp a lávok
2.2 Strojová údržba pluhovanie
2.2.1 Pluhovanie Centrálnej mestskej zóny (pešej zóny)
2.3 Príprava nádob na zimný posyp 110 l na verejných
priestranstvách
2.6 Nakladanie snehu
2.7 Odvoz snehu

Množstvo

1

MJ

ks

Jedn. cena (€)

80 000,00

Spolu (€)

80 000,00

Spolu (s DPH)

80 000,00

Objednávku prosíme priložiť ku faktúre.

Ing. Eduard Vokál
poverený riadením odboru
..............................................................................
Pečiatka a podpis správcu kapitoly

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Odsúhlasila prednostka MsÚ, podpis, dňa: ........................................

