
Ir ••••.•• Objednávka. Číslo dokladu: 0819/6120006

_.
český hydrometeorologický ústav
Na šabatce 17
14300 Praha 12

Bankovní spojení'

: IČ; 00020699 

tel.: 244031111

Požadované datum dodávky:
Forma úhrady:
Způsob dopravy:

Faktura na adresu:

Na Sabatce 17
14306 Praha 412 - Komořany

Telefon:

Dodávka na adresu:

Na Šabatce 17
14306 Praha 412 - Komořany

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

Datum vystavení:
I

01.04.19

CZ00020699

Vema, a.s.
15.04.19 Okružní 871l3a 

C{ .•••.

převod. přík. ;. 63800 Brno
Doprava dodavatelem i

•.

~ . .
" Vema, a.s.

Okružní87113a
63800 Brno

le: DIČ: CZ2622651126226511

eL; 

Plněni objednávky bude použito pro činnosti, kdy CHMÚ nenl osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona Č. 235/2004 Sb., I) dani z pňdané
hodnoty,

Předmět objednávky I Identifikace CSN I Rozměry
Dodavatelské čřslc I Typ předmětu I Cfslo předmětu I Množství I MJ I Cena za MJ

SlužbyVema
... 1 67675.00
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Id~ntifikace CSN 1 Rozměry1 Předmět objednávky
I. Typ předmětu I Císlo předmětu I Množstvl I MJ I Cenaza MJDodavatelské číslo

----

_---------
Předpokládaná cena s DPH: 67675.00 

Upozoměnl:
Na faktuře uveďte čřslo naší Objednávky a přiložte potvrzenou objednávku, jinak Vám bude faktura vrácena zpět.
Na vystavované faktuře Je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sldle nebo mlstu podnikánI a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné
evidence. V případě neúplností čí nesprávných údajú bude faktura vrácena zpět k doplněnI. •
Cena za předmět plněnI je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepi'ekročltelná a nejvýše přípustná,
Odsouhlasenlm přijate objednávky na základě plsemného potvrzenI o jej I akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahuji ustanoveni zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnl pozdějšich předpisu.
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb" o zvláětnlch podmínkách účinnosti některých smluv, uvei'eJňovánl těchto smluv a o registru (zákon o
registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zvel'eJnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, pl'esáhne-.Ii předmět plněnI
výŠI 50.000,-Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane jejl účinnost a nedojde k úhradě faktury.
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