
._ . Objednávka Číslo dokladu: 0819/370100ťi

Odbiratel:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
14300 Praha4 - Komořany

Bankovní spojení:

IC: 00020699

244031111tel.:

Požadovanédatum dodávky:
Forma úhrady:
Způsob dopravy:

Faktura na adresu:

Na Šabatce 2050/17
14300 Praha 4 - Komořany

Telefon:
Dodávka na adresu:
Na Šabatce 2050/17
14300 Praha4 - Komořany

Telefonpobočky x střediska:
Pracovník:
Telefon:
Mail:
Správcerozpočtu a podpis:

Objednávkl na adresu: 1_ ' ....,.-----_,....~~~t--I,.

FIEDLER AI~S s.r,o.
Lípová 178S 9
370 05 Ce ké Budějovice

, tel.:

I Identifikace ČSN I

Datum vysta enl:

CZ00020699

29.11.19
převod. přík.

Doprava dodavatelem

Dodavatel:

FIEDLER A ~s s.r.o.
Lipová 178~ 9
370 05 Ce ké Budějovice

IČ: o 155501 DIC: CZ03155501

I I

Dodavatelské číslo I Typ předmětu I

3 6358274

Číslo předmětu I ~nožství I

PlněnI objednávky bude použilo pro činností, kdy ČHMú nenl osobou povinnou k dani podle § 5 PdSI. 3 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z ňdané
hodnoty.

Předmět objednávky

I Cena za ~JMJ
Rozměry

Nákup ponorných nímačů hladiny

Nákupponornýchnímačů hladiny viz nabídka N191043ze dne 14.11.2019
20ks typy a délky viz nabídka

1 199 8~5.95

I

[ -Předpokládaná cena s DPH:

I

19988595 

Upozorněni:
Na řakíuře uveďte číslo naší objednávky. V prípadě přesáhne-Ii pfedmět plněni 50 OOOKč bez DF H potvrzenou objednávku přiložte.
Na vystavované fakture je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sldle nebo mlstu podr ikánl a IČ v souladu se zápisem OR nebp Jiné
evidence. V přlpadě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplněnl,
Cena za předmět plněni je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nep ekročilelná a nejvýše přípustná.
Odsouhlasenlm pfijaté objednávky na základě přsemného potvrzeni o jejl akceptaci vzniká srnío va, na které se vztahuji ustanovení zák na č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšlch předpísů.
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštnlch podmínkách účinnosti některých smh v, uveřejňováni těchto smluv a o registll..\(zákon o
registru smluv), vzniká zákonná povinnost CHMÚ zveřejnit obsah akceptované objednávky v re~ stru smluv do 30 dnu, přesáhne-Ii před ět plnění
výši SO.OOO,-Kč bez DPH. s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane jejf účinrpst a nedojde k úhradě faktury.
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