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Objednávka Čislo dokladu: 0819/1310094 )
Odběratel: Datum vystaveni: 21.10.1

Český hydrometeorologický ustav
Na Sabatce 17117 114300 Praha 12

Bankovnl spojeni: Objednávka na adresu:

-

IČ: 00020699 CZOOO20G99

tel.: 244031111 Ing. Jlřl ŠILAR

Požadované datum dodávky: 04.11.19 Na Zámyšli 502/3
Praha 5 • Košlře

Forma úhrady: převod. přlk.
15000 Praha

Způsob dopravy: Doprava dodavatelem

Faktura na adresu:

Na Sabatce 17
14306 Praha 412· Komofany Dodavatel:

Telefon: Ing. Jifl $ILAR
Dodávka na adresu: Na Zámyšli 50213 

Praha 5 • Kalme -
Na $abatce 17 15000 Praha
14306 Praha ~12· Komofany

IČ: DIČ: CZ5911190307
Telefon poboěkyx stfedlska:

40629953,

Pracovník: ~ 'r.1 tel.: , 'I",
Telefon: ,
Mail:
Správce rozpočtu a podpis:

Plněni objednávky bude poulilo pro člnnoetl, kdy CHMÚ nenl osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona č. 23512004 Sb,. o dani z pfidané
hodnoty.

Předmět objednávky I Identifikace ČSN I Rozměry
Dodavalelskéčlslo I Typ předmětu I ČIslo předmětu I Množstvl I MJ Cena za MJ

tisk· desky s klopami
.. ,

\
1000 ks

"A4+. 350 g/m2. MK, tisk 410, lesklé lamino 1/0,
desky výsek Č. 28, hřbet 4 mm, 2 chlopně. výsek na vizitku"

tisk· samolepka s logem (krátké a dlouhé) I
... 3000 ks \"obdélnlk 70x25,4mm, lesklá samolepka. potisk 4/0

2x 1500 listů. 33 ks na 1 archu. 2x 49500ks"
tisk· sešit A5

\
, .. 2000 ks

dárkový předmět • A5, OBALKA 300 g/m2, BO, potisk 4/4.
BLOK 90 9/m2, BO. potisk 1/1.48(50) stran, vazba V'l"

tisk· záložka do sešitu I
... 2000 ks

Dárkový předmět - 210 x 50 mm, 300 g/m2, BO, 4/4, nový výsek do V na založeni
tisk a finalizace· propásáni reklamnl předmět

... 2600 ks
"65 x 200 mm (+ zámeček) mm, 150 91m2, BO, 4/0, 
výsek se zámečkem pro složeni, ve složeném slavu, zámeček šipka" I ~ -.._
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Objednávka Číslo dokladu: 0819/1310094_____________________________ .•.. _ .. .J

Předpokládaná cena s DPH:
-'------- 104270.0~

Upozorněni:
Na fakture uvadte člslo naši objednávky. V případě přesáhne-ft předmět plněni 50 OOOKč bez DPH potvrzenou objednávku prlložte.
Na vystavovené fakture je nutné uvádět údaje o firmě. jménu nebo názvu. sldle nebo mlstu podnikán! a It v souladu se zápisem OR nebo jiné
evidence. V pflpadě neúplnosti či nesprávných údajú bude faktura vrácena zpět k doplněni.
Cena za předmět plněni je určena v souladu s platnyml pfedplsy o cenách Jako cena pevná, nepfekro~lIelné a nejvýše pflpustné.
Odsouhlasenlm pl'ileté objednávky na základě plsemného potvrzeni o Jejl akceptaci vzniká smtouva. ha kleré se vztahuji ustanoveni zékona~.
8912012 Sb .• občanskY zékonlk. ve zněnl pozděj~lch pfedplsú.
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona~. 340/2015 Sb., o zvláttnlch podmlnkách úClnnosti některých smluv, uvereji'lovtml těchto smluv a o registru (zákon o
registru smluv), vzniká zékonná povinnost CHMÚ zvefejnlt obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů. pfeséhne-Ii pledmět plněni
vý~1 50.000.-Kč bez DPH, s ohledem na vyjimky § 3 zákona o registru. Jinak nenastane jeJt účinnost a nedojde k úhradě faktury.

Datum: 21.10.19
Razllko a podpis Přlkazce operace:

Datum:
Razllko a podpis dodavatele: ..f

Firma zapsána v podnikovém rejstriku dle zřlzovacl listlny M/200269/04 ze dne 15.6.2001 u M2p v Praze
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