
Městská část Praha 5
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OBJEDNÁVI(A č.o oo1losP/ 20 MCOSXOl2BDLS

odběľatel:
Ađľesa:

rČo:
olČ:

Bankovľríspojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

ľrĚsľsxÁČÁsľPRAI{A s
nám. 14. října č.4

r5o zz Pľaha 5

ooo6363r

CZ ooo6363t

Plátce DPH

44 37B Ĺĺ7,257 ooo 111

Dodavatel:
Adľesa:

rČo:
DIČ:

CENTRA a.s.
Na Zatlance r35o/r3

rsooo Praha

r8óz8966

C2ĺ^8628966

E-mail: podatelna@prahas.cz

Bankovní spojení
Čísloúčtu:
Tel.:
Fax:

E-mail:

objednáváme u Vás:
wýsadboý ľostlinný mateľiál k výsadbě đvouletekna Nám. t4, ŕijna, Pľaha 5 k pľováděcí
objeđnávceč.,glzotg na základě ľámcovésmlouvy č.ooz5/o loSPll7
objednáváme u Vás ýsadboý ľostlinný mateľiál k výsadbě dvou]etek na Nám. 14. října, Pralra 5 v počtu7 zoo kusů pomněnek (Mygs_ohs).

Faĺ<tuľatnusí obsalrovat náležitosti daňového dokladu dle zákoua č.zg5lzoo4 Sb. a přílohy požađovanéodběratelem. V případě, že faktuľa
nebude rnít odpovídajícínáležitosti, je odběľatel opľávněn faktuľu-vľátit do 3o dní ode dne đoľučeníUMČPrahy 5. Faktuľa se všemi
spľávnými náležitostmi bude mít znovu splatnost 3o dní ođdoľučeníÚMČ Prahy 5. Celková cena pľacíje Bz 8oo,oo Kčbez DPH.

Po př.e nr, zašle dodavatel e-mail s potvľzením o přijetí této objednávky na e-maĺlovou
adľesu: 'oto potlľzeníse neýluíosobního převzetí.

Předpokládaná ccna: gg 4621oo Kčvčetně DPH
Teľmíndodání: :5.2.2o2o

Datum vystavení: 15' 1.2o2o

Záručnipodmínky
l ; "Btyl't

faktury bude 3o dní od doľučenítvĺČíľahas

Předkládá: Bc. Maľtin Slab
Přijímá: CBNTRA a. s.
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1 5-01- 2020

1 5 -01- ?020

Vystavil:
Kontrolovalr

KnížkováKateřina Ing'

Hrabánek Jan

podpis

podpis



Městská č ást Praha 5

odbor správy ve ejné ho prostranství  a zeleně
Nám. 14. ŕ í jna 4,150 00 Praha 5

V, sadba dvouletek Nám. 14. í jna - rostlinn' materiáI

I CENTRA a.s. _ Zahradnické  služ by
re Hájč í 2647/9

ffi 155 43 Praha 5

il11 telfax :2729I0749
e- mail: zahradnici@centra.eu

lČ o: 'ĺ ao zs goo

DlČ : CZ186 28 966

Dne:8.1.2020

Vypracovala: lng. Kate ina K ivánková

82 800'00 Kč
82 800'00 Kě

'ĺ 'ĺ ,50 Kc7200kusdvouletkyu sadbotĺ  materiál

Cena celkeĺ n bez DPH


