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IČ : 45274924, DIČ : CZ45274924, 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

60 dní po doručení faktury

Pan Lukáš KOBOSIL
+420485252311

22046
1220004289

460 08 LIBEREC 8
Erbenova 376/2 

Technické služby města Liberce a.s.

460 11 Liberec 11
Londýnská 564
závod Liberec
EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem Praha 1, Národní 138/10 
MUCODE 1517 závod Liberec 
PO Box 202 
160 41 Praha 6 
euroviacs.faktury@eurovia.cz +420731601120

+420485104165
lukas.kobosil@eurovia.cz

do 11/2019Dodací lhůta

20.05.2019
Objednávka č. 4241773520

 
 
 

Dodací adresa:

1517.9021125LKO.01Číslo stavby

LK Škody po ziměNázev stavby

Zpracoval(a)
T/

Vaše č. telefonu
Dodavatel č.

DodavatelObjednatel

U každé faktury prosím uvádějte číslo objednávky

E/
F/
GSM/

Fakturační adresa

Datum

Platební podmínky:  

Objednáváme u Vás opravy výtluků dle specifikace a položkových cen v příloze č.1.

Pol. Množstvi
Cena za měr.
jedn. (Kč)

Cena 
 bez DPH (Kč)Označeni Jedn.

00010 DROBNÉ STAVEBNÍ SLUŽBY (CZK) 1.000 500,00JV 500.000,00

Cena celkem bez DPH (Kč) 500.000,00

Fakturu lze zaslat elektronicky na emailovou adresu uvedenou pod fakturační adresou nebo v tištěné formě na fakturační adresu.
Je-li faktura zasílána elektronicky, musí jeden email obsahovat pouze jednu fakturu a v předmětu emailu musí být uvedeno slovo „faktura“.
V příloze emailu mohou být maximálně dva soubory ve formátu nekomprimovaného PDF a velikost emailu musí být maximálně 15 MB.
Faktura s přílohou může být v jednom souboru PDF. Je-li příloha v samostatném souboru, musí název souboru s fakturou obsahovat slovo „faktura“.
Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky a musí k ní být přiložen objednatelem potvrzený doklad o provedeném plnění.
V případě, že je předmětem plnění zboží, je dodavatel v souladu s platnými právními předpisy povinen spolu s plněním předat objednateli i doklady
osvědčující, že zboží splňuje podmínky stanovené právními předpisy pro uvedení na trh, popř. obsahující důležité informace pro uživatele zboží.
Při nedodržení uvedených pravidel nebude faktura akceptována.
Pokud je součástí objednávky dodání na pracoviště objednatele nebo jakékoli práce na pracovišti objednatele, musí dodavatel dodržovat požadavky
přílohy BOZP, OŽP, PO, která je nedílnou součástí této objednávky. Objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započítat
proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění. Dodavatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku na zaplacení ceny
poskytnutého plnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení zákazu zastavení pohledávky je dodavatel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny poskytnutého plnění.
Potvrzenou objednávku nám, prosím, zašlete obratem faxem či emailem. Objednávku potvrďte uvedením jména, příjmení, podpisu oprávněné osoby
a razítka v kolonce „Dodavatel“ níže. Jakákoliv změna objednávky musí být objednatelem písemně odsouhlasena.
Informace o zpracování osobních údajů, které objednatel získá a) od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy založené touto
objednávkou a/nebo b) v rámci komunikace s Vámi, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách
objednatele, případně na http://www.eurovia.cz, v záložce „GDPR". Nepokračujte v komunikaci s objednavatelem v případě, že
a) se s těmito informacemi neseznámíte; b) s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte objednateli zpřístupnit.

Objednatel/Odpovědná osoba: Dodavatel:


