
OBJEDNÁVKA ČÍSLO:
2-20-028-0-00043

ť
________________________ __________________i

Obiednatel:
Elektrizace železnic Praha, a„$.
Praha 4, Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a 
PSČ 140 00
Z apsaný  v O R u  M ěstského soud v  Praze, oddíl B , v ložka  1809

ICO: 47115921 
DIČ: CZ47115921

Dodavatel:
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234

Termín dodání: 31 .1 . 2020 Kontaktní osoba dodavatele:
Místo dodání: tú Lysá n.Labem - Čelákovice
Kontaktní osoba za EZ: . .......................... Telefon:
Telefon: .................... Email:

Na základě vzájemné dohody u Vás objednáváme:

Na stavbě „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) -  Čelákovice (mimo)44 

V termínu: leden 2020

vypnutí a zajištění TV v rámci výluky -  cena 5.320 Kč jeden den 
zapnutí a odjištění TV v rámci výluky — cena 5.320 KČ jeden den

Nedílnou součástí faktury bude kontaktní osobou potvrzený a odsouhlasený protokol o provedených pracích.

Cena: 10640 CZK/výluku

Splatnost faktury, pokud není uvedeno jinak, je 30 dní po doručení faktury na adresa sídla objednatele.
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a označena číslem objednávky. 

__________________ Nedílnou součásti faktury bude kopie potvrzené objednávky__________________
Vyřizuje: ............................ 
.................................. 
............................................... ....................... .....
Razítko a podpis objednatele:
Jméno: .................., vedoucí střediska 028

Razítko a podpis dodavatele: 
Jméno:

Ek Irtrizace železnic
náměstí Hrdinů 1693. * ^ '

W  dne: 08-01-2020

----- "sis,*;--------------------------
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 576345

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ab46141e-004c-4eb6-8e06-3f91c93b4512

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva HÁLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2020 13:20:00
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