
Objednávka Číslo dokladu: OB19/122002~} 

t'~...~''!';;.oiJ!i[~:I!!"';~~'l·t;~:~!:!~~~~";';~.itrT~,.J.~ď~!i~.~.~'~:..~.~~;.~:"'~-.~;~, -1B1~fiI Datum vystavenI:
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17/17
14300 Praha 12

Bankovní spojenI:

30.0919

ObJednávka na .df.;..88U;...._= -!'-t_-i~)
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tet:
Silektro Praha s.r.o.
Perunova 17
Praha 3
13000

Požadované datum dodávky:
Forma úhrady:
Způsob dopravy:

14.10.19
převod. přík,

Doprava dodavatelem

Faktura na adresu:
ČHMÚ • KOMO~ANY - zámek Úsek informatiky
Na Šabatce 17
143 06 Praha 412 • Komofany

Telefon:
Dodávka na adresu:

CHMÚ - KOMOMNY - zámek Úsek informatik'
Na Šabatce 17 .
14306 Praha 412 - Komořany
Telefon pobočky x střediska:
Pracovník:
Telefon:
Mail:
Správce rozpočtu a podpis: '-

(Dodavatel:
Silektro Praha s.r.o.
Perunova 17
Praha 3

I
I. 13000

IČ: 48116742
tdl •

DIC:

Plněni objednávky bude použito pro eJnnostl, kdy ČHMO není osobou povinnou k dani podle §50dS-t.3fakana Č. 23512004Sb.• o dani z pl'idané
hodnoty.
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J Císlo předmětu I MnožsM I MJ I Cena za MJ

L~ředmět objednávky __ 0

l Dodavatelské čislo I Typ předmětu! Oprava UPS - výměnaakumulátorÍl

•....1...::D::.;18:;...::.:c8::.:.n;.::o:.,:.vé;:;..:.:.na::;b:;,ld::;k::.t.y...:,N.:.,-:.,:.19::;..-,;:.O;:..91.:...;1:_-1,:__ ;,__,, ..__
8271600

1 Předpokládaná cena s DPH: 82716.0p

Upozoměnl:
Na řaktuře uveďte elslo naěl objednávky. V prípadě přesáhne-Upředmět plnění 50 OOOKč bez DPH potvrzenou objednávku přiložte.
Na vystavované fakture Je nutné uvádět údaje o firmě, Jménu nebo názvu. sldle nebo místu podnikáni a le v souladu se zápisem aR nebo jiné
evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplnění,
Cena za přecmět plněni je určena v souladu s platnými předpisy o cenáoh jako oena pevná. nepfekroeitelná a nejvýše přípustná.
Odsouhlasením přijaté objednávky na základě plsemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva. na které se vztahují ustanovení zákona č.
8912012 Sb., občanský zákonlk, ve znění pozdějŠíchpfedpisů.
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštnlch podmlnkách účinnosti některýoh smluv, uvefejňování těchto smluv a o registru (zákon
registru smluv). vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zvefejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů. přesáhne-li předmět plněn výš
"" nOO.-Kč bez DPH. s ohledem na výjimky §3 zákona o registru, jinak nenastane jejl účinnost a nedojde k úhradě faktury.

Firma zapsána v podnikovém rejstříku dlezr!znvacf1ísflřiW200269104. I---------------~-- 
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