
- Objedľ,atel
-' ..8.,b IčO: 60460709 ; DIČ: CZ60460709
  ti•...'.. lí}8 Česká zemědělskái univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 00 Praha 620

Konečný příjemce:
Děkanát - Justová

Množ. MJ Název položky

OBJEDNÁVKA OBJM274/0015/19

- Dudavad.

IČO: 48151734 DIČ: CZ48151734
PIS - PROJEKTSERVIS, spol. s r.0.

Jaroměř 81
551 01 Jaroměř

Datum vystavení: 12.07.2019
Datum dodání:
Forma dopravy:

Cena DPH Cástka
bez DPH (%) DPH

Cástka
celkem

0 Objednáváme u]Vás dodávku a montáž 99 200,00 21 20 832,00 120 032,00

plynovodu prolbufet MCEV I, dle přiložené
cenové nabidký.

Celková cena s DPH: 120 032,00 Ka

S fakturou zašlete i kopii objednávky.
Ůhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na účet dodavatele zveřejněný podle §98
zákona o DPH správcem daně a to i v pĚipadě, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden
jiný bankovni úěet. Pokud dodavatel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH
správcem daně, provede odběratel úhradu na bankovni účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž

by byl odběratel v prodlení  úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně OznáI[ó- dodavatelbezodkladně odběrateli.

Při plnění nad 50 000,- bez  PH:
" S ohledem na dikci zákona ČI. 340/2015 Sb. Sb., o registru smluv požadujeme zaslánj písemné
akceptace (schválení) této o jednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání, Bez písemné akceptace
nelze tuto objednávku považokat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li tedy akceptace
objednávky doručena v požadovaném terminu, bude :o považováno za odmicnuti objednávky, a Eudiž z
ni neplynou pra objednatele žádné závazky."

Rýtítko a podpis:

Přikazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka) : /  Í zemědélská univerzita v Píaze
»-/ Fakulta životního prostředí

1. Bejček Vladimir, prof. RN r., (Sc. {42900, 1840, 8402, )  Děkanát fakulty
. 1 Kamýcká 129

Správce rozpočtu:
IČ: CZ60460709

1. Zdražil Vladimír, Ing., p*.D.

165 21 Praha 6 - Suchdol

PIS Projektsavisspol s Ko.
Semplo. 81

PSČ 561 01 pob JAROMĚR
DIČ: CZ48151734, IČO: 4§151 734

1.
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