
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

IČO:

DIČ:

naše zn.:

vyřizuje:

tel.:

fax.:

e-mail:

datum:

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

00066001

CZ00066001

1542/19/KSUS/KLP/KRE

Luboš Krejčí

2. 12. 2019

AVE Kladno s.r.o.

Dubská 793

272 03 Kladno

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-3056/00066001/2019

Objednáváme u Vás:

č. žádanky: 448/05

Název: Zimní údržba 12/2019 Králův Dvůr - Neumětely.

předmět objednávky MJ Množství cena vč. DPH
ZÚ celkem dle požadavků DZÚ Kč (Kč) 1,00 1 499 999,49

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka s DPH: 1 499 999,49

Celková částka bez DPH: 1 239 669,00

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání
bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při
provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní
činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji
ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a
obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Zimní údržba 12/2019 Králův Dvůr - Neumětely.

Objednáváme u Vás práce dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých
klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně
doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo
objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám
bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.  



Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Datum:

Luboš Krejčí
Referent



TJpředmět objednávky
cena včetně
DPH

termín
dokončení

množství
cena za jednotku
(bez DPH)

číslo činnosti cena bez DPHmísto realizace

11109
ZÚ celkem dle požadavků
DZÚ

1 499 999,49…1 239 669,00…1 239 669,00 Kč1,00Kč (Kč) 31. 12. 2019II a III.tř.


