
Objednávka Číslo dokladu: 0819/6150056

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17/17
14300 Praha 12

Bankovní spojení:

KOSTAX, s.r.o.p...----------------~-~-~---..IIl Vítězslava Nezvala 745/22
České Budějovice
37006

08.11.19
převod. přík.

Doprava dodavatelem

CZ60850353

IČ: 00020699

244031111tel.:

Požadované datum dodávky:
Forma úhrady:
Způsob dopravy:

Faktura na adresu:
Na Šabatce 17
143 06 Praha 412 - Komořany

Telefon:

Dodávkana adresu:

MS - Ústí nad Orlicí
Oldřichovice 101
562 01 Ústí nad Orlicí

Telefon pobočky x střediska:
Pracovník:
Telefon:
Mail:
Správce rozpočtu a podpis:

KOSTAX, s.r.o.
Vítězslava Nezvala 745/22
České Budějovice
37006

IČ: 60850353 Dle:

tel.:

Plnění objednávky bude použito pro činnosti, kdy CHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty. .

MS Ústí nad Orlicí.
Cena bez DPH: 176.610,-Kč, cena včetně DPH: 213.698,10KČ.

Předpokládaná cena s DPH: 213698.1

Upozornění:
Na faktuře uvedte číslo naší objednávky. V prípadě přesáhne-Ii přeomět plněni 50 OOOKč bez DPH potvrzenou objednávku přuožíe.
Na vystavované fakture je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sidle nebo místu podnikání a IC v souladu se zápisem OR nebo jiné
evidence. V připadě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplnění.
Cena za předmět plnění je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná.
Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzení o její akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona Č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účínnosti některých smluv, uveřeji'lování těchto smluv a o registru (zákon o
registru smluv), vzniká zákonná povinnost CHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnu, přesáhne-Ii předmět plnění
výši 50.000,-Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě faktury.

Zpracováno info..mačnim systémem Vema


