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Množ. MJ Název položky

OBJEDNÁVKA OBJ/9908/0034/19

- Dodaval,1.

IČO: 14799634 DIČ: CZ14799634
Colsys s.no.

Buštěhradská 109
Kladno - Dubí
272 03 Kladno 3

Datum vystavení: 04.07.2019
Datum dodání:
Forma dopravy:

ka Částka
PH celkem

0 Objednáváme u Vás úpravu systému CS a TS 126 473,55 21 26 559,45 153 033,00
pavilonu T dle PD OP191200899 cenové
nabídky Termín 07/19

Celková cena s DPH: 153 033,00 Kč

S fakturou zašlete i kopii objednávky.
Úhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na účet dodavatele zveřejněný podle §98
zákona o DPH správceni daně a Lo i v případě, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden
jiný bankovni účet. Pokud dodavatel nebude mit bankovni 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 s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí dodavatel
bezodkladně odběrateli.

Při plnění nad 50 000,- bez DPH:
"S ohledem na dikci zákona č. 340/2015 Sb. Sb., o registru smluv požadujeme zaslání písemné
akceptace (schváleni) této objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání. Bez písemné akceptace
nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právni účinky. Nebude-li tedy akceptace
objednávky doručena v požadovaném termínu, bude to považováno za odmítnutí objednávky, a tudíž z
ni neplynou pro objednatele žádné závazky."

Přlka:ce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka):

1. Jungmannová Miloslava rýng. (99310, 1840, 8425, )
Správce rozpočtu:

1. Procházka Pavel, DIS. 1

Razítko a podpis:

Česť zemědělská univerzita v Praze
Provozně technický odbor

Oddělení správy budov
Kamýcka i.' 3,16521 Praha-Suchdol

IC: 60460 709
Colsys W.r.0.
RušlěhladskA 109

272 03 1<ladno - Dubí 

Cena DPH Část
bez DPH (%) D

1.


