
Objednávka Číslo dokladu: 0819/5310002 

Odběratel: Datum vystavení: 11.01.19

Český hydrometeorologický ústav
Na Sabatce 17

I14300 Praha 12

Bankovní spojení: I Objednávka na adresu:

l- --
IČ: 00020699 CZOO020699 I
tel.: 244031111

I
AUTO IN s.r.o.I

,\.. Plaská 14
Požadované datum dodávky: 31.12.19 Plzeň
Forma úhrady: převod. přík. 32300
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem

Faktura na adresu:

ČHMÚ - Pobočka - Plzeň
Mozartova 41 Dodavatel:
32300 Plzeň AUTO IN s.r.o.

Telefon: 377256611 Poděbradská 292 -
Dodávka na adresu: 53009 Pardubice

ČHMÚ - Pobočka - Plzeň IČ: 25298828 DIČ: CZ25298828
Mozartova 41 tel.:
32300 Plzeň

Telefon pobočky x střediska:
Pracovník:
Telefon:
Mail:
Správce rozpočtu a podpis: \-

Plněni objednávky bude použito pro činnosti. kdy ČHMÚ neni osobou povinnou k dani ocele § 5 odst. 3 zákona Č. 235/2004 Sb .. o dani z přidané
hodnoty.

Typ předmětu Čislo předmětu Množství
RozměryPředmět objednávky

Dodavatelské číslo Cena za MJ
servis vozidla Ford Transít RZ 8A2 8759

ks 230000.00
servis, opravy a prodej ND pro vozidlo Ford Transit RZ 8A2 8759.
Celoroční objednávka, platba na základě jednotlivých faktur.

Předpokládaná cena s DPH: 230000.00

Upozornéni:
Na faktuře uveďte čislo naši objednávky a přiložte potvrzenou objednávku, jinak Vám bude faktura vrácena zpět.
Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sidle nebo místu podnikáni a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné
evidence. V připadě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplněni.
Cena za předmět plněni je určena v souladu s platnymi předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše připustná.
Odsouhlasenim přijaté Objednávky na základě písemného potvrzeni o její akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahuji ustanoveni zákona č.

89/2012 Sb., občansky zákonik, ve zněni pozdějšich předpisů.
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru (zákon o
registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li předmět plněni
vYši 50.000.-Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane jeji účinnost a nedoide k úhradě faktury.

Datum:
Razitko

Datum
Razlt]«

RNDr. ,
Firma za 200269/04 Zl
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