
12.08.19

Objednávka Číslo dokladu: 0819/2220010

Dalum vystaveni:

Bankovnl spojeni:

. '

".,';.;r.~I: ':A 'P .~~. -. • -,

IC: 00020699 -CZOOD20899 

,_te_I._: 2_440_3_11_11 ••• COpy GENERALTECHNOLOGY, $.r.o.
Poadované datum dodávky: 26.08.19 Kl'l!ova 2598/4 
Fonna ůJvady: pi'evod. pfik. 150 00 Praha
Zp~sob dopravy: Doprava dodavatelem

Faktura na adresu:

Na Sabatce 17
14306 Praha 412· Komoi'any

Telefon:

Dodávka na adresu:

Na Sabatce 17
143 06 Praha 412· Komolany

Telefon pobočky x strediska:
Pracovnllc
Teleron:
Mail:
Spravoe rozpočtu a podpis:

copy GENERALTECHNOLOGY, s.r.o.
Ki'i!ová 2598/4
150 00 Praha

]
IC:
tel.:

DIC: CZ03846440 03848440 

PIn6n1 objednávky bude poutito pro gnnoslí. kel)' CHMO nenl osobou povinnou k dani podle § 6 odst. 3 zékona Č. 23512004 Sb •• o dani z ptIdané
hodnoty.

Identifikace
1510 pfedmitu MnolsM

ks
HP OeslgnJet Z6 PostScrIpt· tisk na veJký formát - barva - terrnálnllnkoustova (6kazet)

i PostScript 3.HP RTL.CALS G4,HP GU2.TIFF.PDF 1.7~JPEG • umf Unux i Gigabit LAN,hostltel use
! Role (111.8 cm)
I

67000.00

Předpokládaná cena s DPH: 67000.00 I
UpozOtll!nI: ,
Na faktur. uvecne Clilo l1li1 objednltvky a ptIIofte J)Ol'nZenOU objednAvku, Jinak Vém bude feklul1I vr6ceI1a zPit.
Navyata_ri fIIkture je nutn6 uvdt OdaJe o flrmi.Jměnu nebo navu. sldlenebo mlstupodnlklinla IČ v souladu :se dplsem OR nebo pně
evIdence. V ptipadě naťspllIOIti~i neoprévnjch l)daj6 bude fallluravrécelllllpil k dopln6nl.
Cena za pl'tdmit plněnlle urOena v souladuI pleln9m1 pledplly o cenéch jakocena pevné, nepi'ekroatelnéa nejvýie J)ilpualná.
OdaouhIalltfllm pI'iJaté objeCIn6Vky na álded~ plaemn6ho potvmnl o JeJllkcep1acf vznlkilemlcuva.III které 18 vlUll1u)l ustanoveni Ukona C.
3912012 Sb., obeInsk9 zákonlk, ve zn6nf pozátjl rcn pi'edpllŮ.
Ve smyslu 52 ods!. 1 zjkona e. 34012015 Sb .• o zvWtnich podmlnklkh Ilčlnnosti nikterýcll amluv. uveleJIIovénl tkhto smluva o registru (dkon o
registru ,",ul. vzniki Dkonna povinnost eHMÚ zve1ejnltobaah akceplOYanlllobJednévky v reQi5trusmluvdo 30 dnCI. pfas6hne-ll pfedmětpln'nl
YýlII5O.000••10 bez OPH., Ohledemna WJmky§3 ůk.ona o registru.jinak nenastane JeJllli!lllllOSta nedojde k Ohradf faJclUry.



Objednávka Číslo dokladu: 0819/2220010 

"

Firma zapsána v podnikovém rejstFíku dle zřízovaci listiny M/200269/04 ze dne 15.6_2001 u MžP v Praze-------~----~------_ _--"-_ _-_ _-
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