
Objednávka Číslo dokladu: 0819/6150067

Odběratel:
1 Český hydrometeorologický ústav
! Na Šabatce 2050/17 
1 14300 Praha 4 - Komořany

Bankovnl spojení: 5413204110710
CNB Praha

CZ00020699IC: 00020699

244031111 L Systems, s.r.o.
Rom n Dezort
Rus lá 110 

tel.:

15.11.19Požadované datum dodávky:
Forma ůhrady:
Způsob dopravy:

Faktura na adresu:

Na Šabatce 2050/17
14300 Praha 4 - Komořany

Telefon:

Dodávka na adresu:

ČHMÚ - Libuš - METEOROLG.KALlBRACNí LABORATOŘ
Generála Šišky 942/1
143 00 Praha 4-Kamýk

převod. přík. , 100 O Praha 10
Doprava dodavatelem

23.10.19

L Systems. s.r.o.
Rom n Dezort
Rus á 110

i 100 O Praha 10

IC: 25664204 Dle: CZ2566 204

el.:Telefon pobočky x střediska:
Pracovnik:
Telefon:
Mail:
Správce rozpočtu a podpis:

Plněni objednávky bude použito pro činnosti. kdy ČHMÚ neni osobou povinnou k dani ppdle § 5 od(t. 3 zákona Č. 23512004 Sb., o dani z přida é
hodnoty .

.----:-7-::--------------- - -...... ··-t,----:-:--:-:;;;-----:r.=:
predmět objednávky

Dodavatelské číslo J __ !yp...pi~~~!~. CIslo předmětu
Teplotní regulátor s mícháním TECHNE TU20D

Upozoměnl:
Na faktuře uveďte čislo naší objednávky. V případě přesáhne-Ii předrnět plněni 50 OOOK bez DPH potvrzenou objednávku přiložte.
Na vystavované faktuře je nutné uvadět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo mí tu podnikáni a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné
evidence. V pflpadě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k dopln ni.
Cena za předmět plněni je určena v souladu $ platnými předpisy o cenách jako cena pe na. nepřekročitelná a nejvýše pfípustná.
Odsouhlasenlm pfijaté objednávky na základě písemného potvrzení o jeji akceptaci vzni á smlouva, na které se vztahujI ustanoveni zákona č.

8912012 Sb., občanský zákoník. ve znění pozdějšich předpisů.
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona Č. 340/2015 Sb .. o zvláštních podmínkách účinnosti někte ch smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru (zák no
registru smluv), vzniká zákonná povinnost CHMÚ zveřejnit obsah akceptované objedná ky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-f předmět pl ěni
výši 50.000,-Kč bez DPH. s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jínak nenastane j ji účinnost a nedojde k úhradě faktury.
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