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bjednávkit č.:

Dodavatel
Název
Adresa
ĹČ
DIČ

p

7

du

OBJ2019/749

Vystavena dne:

Odběrätel
Název
Adresa

ARMATPRAHA s.r.o.
Vrdí6ckého 164/16
ISO 00
24814938
CZ24814938

im

05.08.2019

ľČ
DIČ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 1429/68
lOj 38 PRAHA IQ
00063941
CZ00063941

v zastoupeni:
se sídlem:
lC:
DIČ:

CENTRA a. s.
Na Zaůance 1350/13, 150 00 Praha S
18628966
CZl862&966

Hrazeno z úČtu:
Místo plnění

l ČERNOKOSTELECKÁ 1228/3i

Druh

výmčna pŕynpspoďebičů

prostor l

Text

Termin

Qbjednäváme u Vás dle CN výměnu plyřwvalo

realizace
do
30.09.2019

'

KČ

il4 287,00

koůc s dvouc=tným ventikm a vyv1ožkovhnl
spdinôvC cesty pro kondenzMni kotel za cenu
99.380 bez DPH
Mobä

10

" Celkové nákkdy (včetně DPH):

Z

wsidlem v

Vystavil:
.

CENTRA8
d. m .u,..

m88ná v oro

Smluvní strany výslovně sjednávají. že uveřejnčni této objednávky v registru sml

114 287,00

zb,
b , o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uvefejňováni těchto smluv a registru smluv, zajisti odbčraiel, tj. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA
)0.
Akceptuji tuto nabídku včemč terminu rcaliwee t! ceny mkázky.
DaW-·

Razítko a podpis dodavatele:

ei
ARMATPRAHA

6rmatpraha s.r.o.
5
00
Q:C' CR'BM93B

íl'
a'u'/č úl

Id
tel

Upozornčni pro dodavatele:
Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturovánO na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kroině obvyklých
nákžirosti, jako jsou ičo, DIČ, bankovní spojení, damn zdanitclnäo plnční a datum splatnosti, dále obsahovat:
Popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným razpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů
o dodaném množsNi, druhu a jcdnoikovc ccnč, rozpis provedených práci včetně množství a ceůy, hodinové sazby jednodivých
druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobnč, přesnč specifikované nákkdy za dopravu, tzn. Cena dopľayy - sazby za kw
počet km a popis odkud kam byla doprava provedena.
V případě, že Vašc faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účemictvf č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb,
o dani z pňdmé hodnoty, v platném znění, nebo budou nčktaé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně,
nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplnčni. Termin splatnosti raklury si vyhrazujeme 30 dni od jejího doručení.
POZOR - při opravách v byčech pIati pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.
Pievzctůn objednávky ručitc za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadov8něm terminu a za
dodržováni vyhlášek předpisů BOZP 8 PO. Začátek a konec práce hlaste za účekin konWotý.
Pokud zhotovitel zjisti, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele
a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedeni odpovídá
toŽ návkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými 8 jinými

