
Objednatel

IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709
".. á ' Česká zemědělská univerzita v Praze
'. ",......

Kamýcká 129
165 00 Praha 620

Konečný příjemce:
Odbor bezpečnosti

Mno ž. MJ Název položky

0 Objednáváme posílení ostrahy ČZU na
začátku semestru, viz nabídka.

OBJEDNÁVKA OBJ/9917/0074/19

- Dudavdlel.

IČO: 04958420 DIČ: CZ04958420

ABOS bezpečnostní služba, s.r.0.

Primátorská 296/38
180 00 Praha 8

Datum vystavení: 25.10.2019
Datum dodání:
Forma dopravy:

Cena DPH Cástka
bez DPH (%) DPH

Částka
celkem

104 020,00 21 21 844,20 125 864,20

Celková cena s DPH: 1 2 5 8 6 4,2 0 Kč

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

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, bude to považováno za odmítnutí objednávky, a tudíž z
ni neplynou pro objednatele žádné závazky." (-84 ,:ničdélská Linii er 7ita v Pra·/e

Odboi- bezpečnosti

Kümýcká 129. 165 21 Praha 6 - Suchdol
-2-

Přikazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakAg/ ):
1. Borák Jan, Ing., Ph.D. (99500, 1111, 0001, 3

1, ,

Správce rozpočtu: /47

1. Kozel Tomáš, Ing.

fouhláti '

Razítko a podpis:

ABOS bezpečnostní služba, s.r.0.
Pnrndlorská 296/38

18000 PRAHA 8 - LIBEŇ
IČO: 04958420 DIČ: CZ04958420

1.


