
^ Letiště 
'^W Praha

OBJEDNÁVKA 
Číslo: 5087119

Objednatel:

Letiště Praha, a. s.
К letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně

(dále jen’Objednatel’)

IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361

OR: Méstský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003

Dodavatel:

ARYKAIN-WEST a.s.
Na Harfě 203/1
190 00 Praha 9 - Vysočany

(dále jen ’Dodavateť)

IČ: 26Г22411 DIČ; CZ26722411

OR7ŽR: Méstský soud v Praze oddíl B, vložka 7879

Datum vystaveni: 

Dodací Ibúta:

09.04.2019

30.04.2019
Místo dodáni: 

Kontaktní osoba’

Praha 6, Aviatická 1017/2

Měna: CZK Splatnost faktury; 30 dni od základního data

Vyřizuje: Richanl Smola E-mail

Pol. Popis objednávaného plnéni MnožsM MJ Cena/MJ Cena celkem

10 Instalace éleiek blometne B1, B2, B5

Dle smlouvy 122002354 Položka00070 

Dle nabídek 252-19, 253-19,254-19 a 04119

1,000 JV 460.809,00 460.809,00

Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH): 460.809,00

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytováni plnéni se v případech, kdy je ol^ednávka vystavena nazákladé rámcové smlouvy uzavřené mezi 
Objednatelem a Dodavatelem, řidl příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejlz evidenční cislo |e uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytováni plněni řidl obdrodnimi podmínkami OMednatele uveíejnénými na adrese URL: 
https://www.prg.aepo/sltes/default/files/ODsah/staticke-stranky/1397/soubory/vseobecne-obchodni-podminky-plalne-od-01072016.pd1

Potvrzením přijetf této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami Je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena fdllčl) smlouva, na 
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše spectfikavané plněni. Nenl-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno 
jinak, řidl se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

Fakturační adresa: Letiště Praha, a s.. Evidence řaktur, К letišd 1019/6,161 00 Praha 6.
Emailová adresa lnvolces@prg.aero
Základní datum je datum doručeni faktury Objednateli.
Nebude-li mit faktura výše uvedené nálezitoso, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tlm, že doba splatnosti do dne donrčeni řádné faktury neběží.

К vyrovnáni závazku Objednatele dojde odepsáním částky zjeho irčtu.

Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logisb'ky je PO-PA 6,00-14,00 hod. podle zákona o registru smluv.

Prosíme o potvrzeni přijeti této objednávky zaslánirtr uodepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na 
e-mailovou adresu osoby, která objednávku vyřizuje (ve formátu: jmeno.priJrnen1@prg.aero).

Společnost Letiště Praha, a. s. upozorfiuje, že je povinným subjektem podle zákona o reglsbu srrrluv.

Dodavatel: ARYKA IN-WEST a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s.

Dalum:

Nákup, pojištěni a procesy

ARYKA IN-WEST a.s.
Na Harfé I/Z03 

Praha 9 PSČ 190 00 
IČO:26722411 DIČ; CZ2672241I


