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OBJEDNÁVKA OBJ/9909/0036/19

- DUJdvatel.

IČO: 27127010 DIČ: CZ27127010
SCHINDLER CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 58

Datum vystavení:
Datum dodání:
Forma dopravy:

22.07.2019
06.09.2019

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a k faktuře přiložte kopii naší objednávky a předávací
protokol, jinak bude před proplacením vrácena k doplněnil

Množ. MJ Název položky

0 Objednáváme u Vás opravu výtahu č.
76000361232 v budově CEMS I - výměnu
frakvenčního měniče na základě cenové
nabidky č. 145523089 ze dne 18.7.2019.

Termín: do 6.9.2019

Cena DPH Částka
bez DPH (%) DPH

Částka
celkem

102 617,69 21 21 549,71 124 167,40

Celková cena a DPH: 124 167,40 Kč

Úhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na úče€ dodavatele zveřejněný podle §98
zákona o DPH správcem daně a to i v případě, že na faktuře,-ňebó na daňovém dokladu bude uveden
jiný bankovní účet, Pokud dodavatel nebude mit bankovní účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH
správcem daně, provede odběratel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž
by byl odběratel v prodlení 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 obj ednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li tedy akceptaqe
objednávky doručena v požadovaném termínu, bude to pcvažovánc za odmítnutí objednávky, a tudi# z
ní neplynou pro objednatele žádné závazky." ,

Přikazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka):

1. Kůrka Josef, Ing, (99320, 1111, 0005, 009

Správce rozpočtu:
1. Ptáčník Miroslav, Ing.

Razítko a,Óšäpis:

CeSKa Zem*gšká univerzita v PJ'aze
Provolrá technický odbor

Odděleni údržbyKamýcká 129, 16521 Praha-Suchdol
IČ: 804 60 709

Schindler CZ, a.s.
/1( Praha 5, Waltm , náměstí 329/3
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