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Česká zemědělská univerzita v Praze
Koleje a Menza
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Množ. MJ Název položky

OBJEDNÁVKA OBJ/8103/0201/19
- Dodavatel.

IČO: 04958420 DIČ: CZ04958420
ABOS bezpečnostní služba, s.r.0.

Prjmátorská 296/38
180 00 Praha 8

Datum vystavení: 31.10.2019
Datum dodání:
Forma dopravy:

Objednáváme posílení nočních strážných pro areál
kolejí na měsíc listopad 2019.

Jde 0 2 noční strážné; směna: 12 h

Detaily v příloze.

Kontaktní osoba: Milan Smolen

Cena DPH
bez DPH (%)

Částka
DPH

Částka
celkem

90 082,64 21 18 917,36 109 000,00

Celková cena s DPH:

S fakturou zašlete i kopii objednávky, rozpis směn podepsaný p. Smolenem.

109 000,00 Kč

Dodavatel povinně uvede na příslušném daňovém dokladu vztahujicím se k této objednávce j její přesné objednací číslo, které je
uvedeno výše.

Úhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na jeho účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH správcem daně a to i v
případě, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovnI účet. Pokud dodavatel nebude mít bankovní účet
zveřejněný podle §98 zákona o DPH správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění
správcem daně, aniž by byl v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí dodavatel bezodkladně
objednateli.

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 tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné

právní účinky. Nebude-li tedy akceptace objednávky doručena v požadovaném termínu, byšl to považováno za odľitnutíobjednávky, a tudíž z ní neplynou pro objednatele žádné závazky." 1
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česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou podle zákona o VŠ č. 111/1998 Sb.
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