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IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709
'p.'r,ii,; Česká zemědělská univerzita v Praze
...........

Kamýcká 129
165 00 Praha 620

Konečný příjemce:
PTO-Oddělení rozvoje
Ing. František Jeřábek
tel.č-: 22438 4057

OBJEDNÁVKA OBJ/9962/0015/19

- Dodavúlt:1.

IČO: 27150488 DIČ: CZ27150488
BYRD a.s.

Václavské náměstí 808
110 00 Praha

Datum vystavení: 01.08.2019
Datum dodání: 30.09.2019
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 Cástka
bez DPH (%) DPH

O Na základě Vaši cenové nabídky 51 200,00
objednáváme u Vás výkon technického
dozoru stavebníka (kontrola provedení,
fakturace a uvedení do provozu) na akci
"Úprava objektu CEMS I., CEMS II a
rozšíření bu fetu v areálu ČZU'.

Termin: 2 měsice

Čásrka
celkem

21 10 752,00 61 952,00

Celková cena s DPH: 61 952,00 Kč

Ůhrada 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 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 prodleni s úhradou. Zveřejnění bankovního účnu správcem daně oznámi 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., c regiszru smluv požadujeme zasláni pisemné
akceptace (schváleni) této objednávky, a Ľo 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 odf.itnuti objednávky, a :udiž z
ni neplynou prc obÉednatele žádné závazky."
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. 1/Razítko A'podpis:

Přikazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka) : česká zeméd41 á univerzita v praze
Provoznitechnický odbor1. Jungmannová Miloslava, Ing. (99340, 1840, 8409, )

Kóri,kká 129, 165 21 Praha - Suchdol

Správce rozpočtu:

1. Krátká Michaela, Ing.
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