
Objednávka Časlo dokladu: 0820/5310004

Datum Vysté vení:

ObJednivk I na adresu:

AUTO IN s .. 0.

Plaská 14
Plzeň
32300

~ratel: i'-. ~_,J
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 00 Praha 4 • Komořar

II Bankovní spojeni:

21.01.20

IČ:

Dodavatel:

AUTO IN s .. 0.
1 Poděbrads] á 292

530 09 Pa dubice

IČ: 5298828

tel.:

~------~--------------------r--------'~ 

00020699

tel.: 244031111
1'---

Požadované datum dodávky:
Forma úhrady:
Způsob dopravy:

Faktura na adresu:

ČHMÚ - Pobočka - Plzeň
Mozartova 41
32300 Plzeň

Telefon:

Dodávka na adresu:

ČHMÚ • Pobočka • Plzeň
Mozartova 41
32300 Plzeň

Telefon pobočky x střediska:
Pracovník:
Telefon:
Mail:
Správce rozpočtu a podpis:

31.12.20
převod. přík.

Osobní odběr

--

DIČ: CZ25298828

II

Plněni Objednávky bude použito pro činnosti, kdy CHMŮ neni osobou povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona Č. 235/2004 Sb" o dani z plldané
hodnoty.

Dodavatelské číslo I Typ předmětu I
Servis vozidla Ford Transit RZ 8A2 8759

Číslo předmětu I MJ
Předmět objednávky

servis, opravy, prodej ND a služby pro vozidlo Ford Transit RZ 8A2 8759.
Celoroční objednávka, Platba převodem na základě jednotlivých faktur.

I Identifikace ČSN ! Rozměry
~nožstvi I Cena za ~1__

230000.00

Předpokládaná cena s DPH: 230000.00

Upozoměni:
Na fakture uveďte číslo naši objednávky. V připadě přesáhne-Ii předmět plnění 50 OOOKč bez D H potvrzenou objednávku přiložte.
Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podr ikání a le v souladu se zápisem OR nebO Jiné
evidence. V prípadě neúplnosti Ci nesprávných Udaju bude faktura vracena zpět k doplněni.
Cena za předmět plněni je určena v souladu ~ platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nep ekroďtelná a nejvýše přípusmé.
Odsouhlasením plljaté objednávky na základě plsemněho potvrzeni o jejl akceptaci vzniká smlo va, na které se vztahuji ustanoveni zákona č,

8912012 Sb .• občansky zákonlk, ve zněnl pozděj~lch předpisu.
Ve smyslu §2 odst. ~ ~k?na č .. 340/~015 Sb .. o ~vláštnl.~ podmlnkách účinnosti ~ěkterých srnl v, uveřejl\ovánl těch~o smluv a o ~eg!stru \zákon o
registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMU z.veřeJnll obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnu, přesáhne-li predmet plněni
výši 50.000,-Kč bez DPH. s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane jeji účin st a nedojde k úhradě faktury.


