
Objednávka Číslo dokladu: 0820/5540001 

Od ratel:
~

Český hydrometeorologický ústav
Na Sabatce 2050/17
143 00 Praha 4 - Komořan

Datum vys avení: 25.02.20

tel.:

Bankovní spojení: Objednávkana adresu: ---------r--~~--~ 

Dodavatel:.~~~:~--~---------------+---------- 
AUTO IN s}.o.
Poděbradská 292
530 09 Pardubice

~+------------------~------ 

IČ: 00020699 

244031111
AUTO INJo.
poděbradská 292
530 09 Pardubice

tel.:

Požadované datum dodávky:
Forma úhrady:
Způsob dopravy:

Faktura na adresu:

Pobočka - Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové

Telefon:

Dodávka na adresu:

09.03.20
převod. přík.

Doprava dodavatelem

IČ: 25296628 DIČ:Pobočka - Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové

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

CZ25298826 

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 přidané
hodnoty.

Identifikace ČSN T'" RozměryPředmět objednávky

1-.--:=.D.:.od.:.a::..v;...:a.:.te::..:l.::..sk:.:..:é=-č.:~í.:.sl:.:o_....L._.::rYPpředmětu
Oprava Š, Karoq po ON

Číslo p'~.~dmětu I Množství MJ I Cena za MJ

Oprava služebního vozídla Škoda Karoq 7AL 5557 po dopravní nehodě I
90000.00

[ Předpokládaná cena s DPH: 190000.00 I
upozorněni: 1 \
Na faktuře uveďte číslo naši objednávky. V prípadě přesáhne-ti předmět plněni 50 OOOKč bez DPI'i potvrzenou objednávku přiložte.
Na vystavované faktuře je nutné uvádět údaje o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo mistu podnikání a IC v souladu se zápisem OR nebo jiné
evidence, V případě neúplnosti či nesprávných údajů bude faktura vrácena zpět k doplnění.
Cena za předmět plněni je určena v souladu s platnými předpisy o cenách jako cena pevná, nepfekročitelná a nejvýše přípustná. I
Odsouhlasením přijaté objednávky na základě písemného potvrzeni o jeji akceptaci vzníká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona Č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnl pozdějších předpisu.
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvlášmicn podminkách účinnosti některých smluv1 uveřejňováni těchto smluv a o registru zákon o
registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMU zveřejnil obsah akceptované objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-u předm t plněni
výši 50.000.,Kč bez DPH, s ohledem na výjimky § 3 zákona o registru, jinak nenastane její účinno t a nedojde k úhradě faktury.

-- _-- -~~


