
- Objednatel

 9,5..- ·r IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709
erzi 
".'.'.'.. Mě Ceská zemědělská univerzita v Praze
.....'., ..'.,

Kamýcká 129
165 00 Praha 620 Suchdol

Konečný příjemce:
PTO-OE
Pavel Procházka,DIS.
tel.č.: 22438 4210

OBJEDNÁVKA OBJ/9908/0033/19

- Dodavatel: -

IČO: 15278018 DIČ: CZ531025228
Vlastimil Malina - EL - MO

Cyprichova 6709
140 00 Praha 4

Datum vystavení: 21.06.2019
Datum dodání: 30.06.2019
Forma dopravy:

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a k faktuře přiložte kopii naši objednávky a předávací
protokol, jinak bude před proplacenim vrácena k doplnění!

Množ. MJ' Název položky Cena DPH Částka Částka
bez DPH (%) DPH celkani

1. 0 Na základě Vaší cenové nabídky
objednáváme provedení pravidelné revize
elektroistalace budovy Dřevařského
pavilonu v areálu České zemědělské
univerzity v Praze.

termín: do 30.6.2019

61 983,47 21 13 016,53 75 000,UM

Celková cena s DPH: 75 000,00 Ká

Úhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na účet dodavatele zveřejněný podle §98
zákona o DPH správcem daně a to i v případě, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden
jiný bankovní účet. Pokud dodavatel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH
správcem daně, provede odběratel úhradu na bankovní účel až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž
by byl odběratel v prodleni s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí dodavatel
bezodkladně odběrateli,

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

Při plnění nad 50 000,- bez DPH:
"S ohledem na dikci zákona č. 340/2015 Sb. Sb., o registru smluv požadujeme zaslání písemné
akceptace (schválení) této objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání. Bez písemné akceptace

nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky, Nebude-li tedy akceptace
objednávky doručena v požadovaném termínu, bude to považováno za odmítnuti objednávky, a tudíž zní neplynou pro objednatele žádné závazky."
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Přikazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka):

1. Jungmannová Miloslava, Ing. (99310, 1111, 0005, 007)

Razítko a podpis:
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Správce rozpočtu: 1--Tri-------
1. Procházka Pavel, DIS. Vlastimil MÄEFFÄ--1revize, montáže, opravy elektr. zařízení |

'  |  CYPľleh.,ve 709/6, 149 00 Praha 4  1 */ 1 tel.: 603 440 771
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