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Mno ž. MJ Název položky

OBJEDNÁVKA OBJ/4324/0236/19

- Dodavad.
IČO: 00014915

METROSTAV a.s.

Koželužská 2450/4
Praha - Libeň
180 00 Praha 8

DIČ: CZ00014915

Datum vystavení: 23.07.2019
Datum dodání:
Forma dopravy:

Cena DPH Částka
bez DPH (%) DPH

Cástka
celkem

18 m2 Dle cenové nabídky ze dne 22.7.2019 u Vás 72 000,00 21 15 120,00 87 120,00
objednáváme vyzdivku ztraceného bednění
ve skladu dřeva v budově Dřevařského
Davilonu

Celková cena s DPH: 87 120,00 Kč

S fakturou zašlete i kopii objednávky.
Úhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na účet dodavatele zveřejněný podle §98
zákona o DPH správcem daně a to i vpřípadě, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden
žiný bankovní účet. Pokud dodavatel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH
správcem daně, provede odběratel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřej něni 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 (schválení) této objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání. Bez písemné akceptace
nelze tuno objednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li Ľedy akceptace
obj ednávky doručena v požadovaném termínu, bude to považováno za odmítnutí objednávky,.. a tudíž z
ni neplynou pro objednatele žádné závazky." /,
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Přikazce operace (pracoviště, činnosu, zakázka, podzakázka):

1. Turčáni Marek, prof. Ing., PhD. (43900, 1840, 8402, )

Správce rozpočtu:

1. Prajer Martin, Ing. Bc., Ph.D.
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t/7 Razitko a podp<jýí':

Fakulta lešnická a dřevařská
Děkanát fakulty

Kamýcká 1176
16521 Praha 6-Suchdol ®
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