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Dodavatel:

Adľesa:

rČo:

Milan Kovařík
Tusarova ss/ązg

t7ooo Praha 7

ĺ^249763t

CZ5zo7z6o64DIČ:

Bankovní spojení
Čísloúčtu:
Tel.:

Fax:
E-mail:podatelnafopralus cu

objednáváme u Vás:
KooľdinátorBoZP na akci ''Sníženíeneľgetickénáročnosti MŠLohniského č.p.83o''
Koordinátor B1ZP na akci ''Sníženíenergetické náročnosti nłŠmhniského č.p.83o''. Provedené úkony budou faktuľovány měsíčně.Nedílnou
součástífaktury bude ýkaz pľovedených činnostípotvľzený opľávněným zástupcem MČPrahy 5. Kooľdinátor B0ZP se bude při svéčinnosti
mimo jinéřídit ustanovením $ r8, odst. z zákona go9/zoo6 Sb. vplatném znění. objednávka je vystavena na období 4 měsícůs měsíční
sazbou r5ooo Kčbez DPH. V ceněje zahrnuto vypracování plánu BOZP ve lyši 3ooo Kč.

Předpokládaná cenaje

E-maíl

Platební podmínky:

Teľľnínđodání:
Datum vystavení:

Předkládá:

63 ooo,oo
76 z3oroo

Kčbez DPH' tj.
KčvčetněDPH

Převodem
Měsíčnífakturace na základě soupisu pľovedených činností,kteý je nedílnou součástíkaždéfaktury a musí
byt odsouhlasen odběľatelem. Faktuľa vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a
je splatná 3o dnůod jejího pľokazatelného převzetí objednatelem

Do dokončení stavby nebo do vyčeľpáníhodin.

25.4.2(J19

Ing.

z, Mgr. Renáta Zajíc
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Vystavil: Knob Josef podpis:

Kontroloval: BenešTomáš Ing.
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PříIoha: cenová nabídka (Krycí list) od Milana Kovaříka ze dne z4.4.zo
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Nabíĺlku řcdkláĺlá úclastnĺkzaĺlávacího rlzcnt:

Zpracov.Äní plán
sĺnvby)

u BOZI'(včctnčozná mcní o zahájtlnĺ 3.000,m Kč
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