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~ q.bjedn'flvka.'· . Č'íslo dokladu; 0820/4320002 
<~. 'F~'~'~ _ _,-". ;

Datum vystavení: I 23.01.20I[Oc:m_ifatet:_, .s
, Český hydrometeorologický ústav _! I

Na Sabatce 2050/17,
, 14300 Praha 4 - Komořany

Bankovní spojení: ~'Objedn{Jvkar ~ ~dresU:

í ic: 00020699 CZOO020699

tel.: 244031111
NPL - National Physical Laboratory

Požadované datum dodávky: 06.02.20 Hampton Road Teddington,Middle
Forma úhrady: převod. přik. Velká Británie
Způsob dopravy: Doprava dodavatelem

Faktura na adresu:

Na Šabatce 2050/17
14300 Praha 4 - Komořany ,Oodav~ti; t!_

Telefon: NPL - National f hysical Laboratory
\1Dodávka na adresu: Hampton Road, eddington,Middle

Na Šabatce 2050/17
Velká Británie

14300 Praha 4 - Komořany I IČ: ........ DIČ: 08200429166

Telefon pobočky x střediska: tel.: I
Pracovník:
Telefon:
Mail:
Správce rozpočtu a podpis:

l~

Plnění objednávky bude použito pro činnosti. kdyČHMÚ neni osobou povinnou k dani podle § odst. 3 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z pňdané
hodnoty.

Předmět objednávky Identifikace CSN I Rozměry
Dodavatelské číslo I Typ předmětu I Císlo předmětu Množství 1 MJ I Cena za MJ

Re-certificatlon of CRM 10 nmol/mol30 HC in N2 cylinder 0860586R I

... 1 ks 61 710.00 
Re-certification of cylinder D860586R according to NPL Reference 2020010236

II
wíth calibration certificale. Pressure in the cylínder is 8 MPa.
Transportation of the cylinder will be arranged by customer.

I Předpokládaná cena s DPH: 61 710.00

Upozorněni:
Na faktufe uvedte číslo naši objednávky. V prípadě přesáhne-u pi'edmět plněni 50 OOOKč bez Df H potvrzenouobjednávku pfiložte.. . , . . ..Na vystavované faktule je nutné uvádět udale o firmě, jménu nebo nazvu, sídle nebornistupOd~ánl a IČ v souladuse zápisemOR neboJiné
evidence. V případě neúplnosti či nesprávnýchúdaju budefakturavrácena zpět k doplnění.
Cena za pi'edmět plnění je určena v souladus platnými pi'edpisyo cenách jako cena pevná, nep kročitelná a nejvýšepřípustná.
Odsouhlasením pojaté objednávky na základěp!semnéhopotvrzenio její akceptaci vznikásmlou a, na které se vztahuji ustanoveni záko1na č.

89/2012 Sb., občanskýzákonlk, ve znénl pozcějštch předpisů.
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštnlch podmínkách účinnosti některých smlu ,uvei'ejňováni těchtosmluva o regístru (zákon o
registru smluv), vzniká zákonná povinnost CHMÚ zvei'ejnitobsahakceptované objednávkyv regis u smluv do 30 dnů,přesáhne-li pi'edmětplněni
výši 50.000,-Kč bez DPH, 5 ohledem na výjimky§3 zákona o registru, jinak nenastane jej! účinn st a nedojde k úhraděfaktury.
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Datum:
Razítko a po pis dodavatele:

_J--------'--

Firma zapsána v podnikovém rejstříku dle zřízovact listiny M/2002S9/04 ze dne 15, ~,2001 u MŽP v Praze,


