
Objednatel

Ť IČO 60460709 DIČ: CZ60460709

*jir. Ule, Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 00 Praha 620 Suchdol

Konečný příjemce:
Ing. P. Diviš
tajemník Katedry tělesné výchovy
tel.č. 603556971

email: divisp@ktv.czu.cz

OBJEDNÁVKA OBJ/9908/0031/19

- Dodavatel:

IčO 25618652 DIČ CZ25618652

HS, spol. s r.0.

Na Ladech 349
Jesenice
252 42 Horní Jirčany

Datum vystavení: 20.06.2019
Datum dodání: 30.09.2019
Forma dopravy:

Na faktuře uvádějte čislo objednávky a k faktuře přiložte kopil Ilaši objednávky a předávaci
protokol, jinak bude před proplacenim vrácena k doplnění!

Množ. MJ Název položky

0 Na základě Vaší cenové nabídky, v 199 736,00
přiloze, objednáváme u Vás stavební
opravy místností vedle bazénu v objektu
Katedry tělesné výchovy České zemědělské
univerzity v Praze.

Termín: do 30.9.2019

a Částka
H celkem

15 29 960,40 229 696,40

Celková cena s DPH: 229 696,40 Kä

Uhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na účet dodavatele zveřejněný podle §98
zákona o DPH správcem danö a to i v připadé, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden
jiný bankovni účet. Pokud dodavatel nebude mit bankcvni účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH
správcem daně, provede odběratel úhradu na bankovní Účet až po jeho zveřejnění spĽávcem dané, aniž
by byl odběratel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu spíávcem daně oznám- dodavatel
bezodkladně odběrateli.

Vystavila: Iveta Schindlerová, tel.: 22438 4055, e-mail: schindlerova@rektorat.czu.cz

Při plněni nad 50 000,- bez DEH:
"S ohledem na dikci zákona č. 340/2015 Sb. Sb., o registru smluv požadujeme zaslání pisemně
akceptace (schválení) tétc objednavky, a to do 7 dnů od jejiho zaslání. Bez pisemné akceptac 
nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li tedy akceptace
objednávky doručena v požadovaném cerminu, bude Lo považováno za odmitnu:i objedn ky, a tudiž z
ni neplynou pro objednatele žádné zévazky."
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podzakázka,Česká zemědělská uľtiverzita v Praze
Provozně táeňnický odbor

Kamýcká 129, 165 21 Praha · Suchdol
IČ 604 60 709

HS, spoi. 8_r.O.

Příkazce operace :pracov.ště, činnost, zakáz<a,

1. Jungmannová Miloslava, Ing. (99310, 1111, 0002, 005)

Správce rezpočlu:

1. Procházka Pavel, DIS. 1 )
Na Ladech 349, 25302 Jesenice

IČ: 256 52 /
DIČ- 3*5® =zsjz«

- \
- JEDN/\TĽL .SPOLELNLLKY /

Cena DPH Částk
bez DPH V) DP

1.


