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30. 9. 2019
2191251211Objednávka č.:

V Brn ě dne :

 Objednáváme u Vás pro Fakultní nemocnici Brno,
 PMDV, Jihlavská 20, KPPCH, pavilon L, 10. NP,
 opravu sociálního zařízení pro zaměstnance.
 Předpokládaná cena: 166.908,- Kč včetně DPH.
 Kontaktní osoba: pan Dymanus, tel. č. 532 232 887.
 Na fakturách uvádějte vždy číslo naší objednávky
 a adresu konečného příjemce.
 K daňovým dokladům ve dvojím vyhotovení
 přikládejte pracovní výkaz s razítkem, podpisem
 a číslem příslušného nákladového střediska.
 V případě, že jste plátci DPH a objednaná služba
 podléhá PDP u stavebních prací dle § 92e
 zák. 235/2004 Sb. o DPH, uvádějte prosím na všech
 daňových dokladech (fakturách) celý kód CZ - CPA
 a náležitosti dle § 28 odst. 2 písm. a) - k) ZDPH.
 Na daňovém dokladu uveďte sdělení, že výši
 daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.
 Fakturační adresa uvedena v záhlaví objednávky.
 Vzhledem k povaze závazku se sjednává
 lhůta splatnosti faktur 60 dnů.
 Děkujeme.

Popková Jana, Mgr., FN Brno, tel.: 532232894

NS : 2911

Daňový doklad prosím zašlete ihned po dnu uskute čnění pln ění.

-------------------------

Správce rozpočtu

-------------------------

Příkazce operace

FN Brno je státní p říspěvková organizace z řízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do
obchodního rejst říku, je zapsána do živnostenského rejst říku vedeného Živnostenským ú řadem m ěsta Brna.

CZ65269705

65269705IČO

DIČBankovní spojení : 71234621/0710

email:

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Vyřizuje:
MUDr. Roman Kraus, MBA         
          Ředitel FN Brno

Na kopii této objednávky vyjád řete podpisem a razítkem souhlas s jejím obsahem a s  fakturou nám ji zašlete pop ř. prove ďte  potvrzení 
objednávky emailem nebo faxem. V p řípadě uvedení jiné splatnosti na faktu ře,  než té, která  byla sjednána,  Vám bude faktura   vrácena.

Pokud bude dodavatel zapsán jako nespolehlivý plátc e daně, postupuje FN Brno v souladu s ust. § 109a z. č. 235/2004 Sb.

 Postoupení pohledávky z tohoto závazkového vztahu je možné pouze se souhlasem FN Brno.

e-m.adr.:popkova.jana@fnbrno.cz

Ekonomické oddělení kdf@fnbrno.cz


