
4 - M A J E T K O V Á , a .
Plamfnkové 1592/4, 140 00 Praha 4

S.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768
Bankovní spojení

Číslo úctu
Československá obchodní banka, a.s.

Vyřizuje: Alexandra Horčičková
Telefon:
E-mail:

DIČ: CZ28477456
IČ: 28477456

OBJEDNÁVKAČÍSLO: 95/2020/4-MAJE
DODAVATEL: EL-EX, spol. s.r.o.

Milánská 410
109 00 Praha 10

IČ: 41691121
DIČ: CZ41691121 Datum vystavení: 27.02.2020

4-Majetková, a.s. u Vás objednává:

Odstranění závad z kontroly nouzového osvětlení v objektu ZŠ Jitřn í 185/6, Praha 4 v rozsahu dle přílohy.

Předpokládaná cena bez DPH: 119 916,00 Kč

Dodací lhůta:
Místo dodání:
Platební podmínky:

60 dnů
ZŠ Jitřní 185/6
převodem

Objednal:

/Jng. Bohumil Mach
místopředseda představenstva

Ing. Radek SVobodá
předseda představenstva

Dodávka bude realizována ve věcném plněni, lhůtě, ceně, při dodržen í předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených
v objednávce.
K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Ve faktuře
uvádějte naše číslo objednávky nebo k ní přikládejte kopii naší objednávky.
K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši.
Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena
objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.
Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto
ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č.
251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:
Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:
Vyřizuje:
Telefon:
Datum:
Razítko a podpis:

lotoI02!01.1OA

l .'i.ZoLO

Faktury prosím zasílejte na emailovou adresu: faktuiT@4-maietkova.cz

X



Název akce: Odstranění závad z kontroly nouzového osvětlení v ZŠ Jitřní 185/6

Popis materiálu m.j.mu.
ksDemontáž svítidla vč. odvozu a likvidace 101

Nouzové svítidlo Tiger LED SE lhod vč. montáže ks101
Identifikace funkčních a nefunkčních svítidel -
jelikož svítidla nejsou očíslována a nemění se
všechna, bude potřeba před jejich výměnou
identifikovat , která svítidla jsou funkční a která ne.

ks

1
kplKontrola NO vč. vystavení protokolu 1
kplDoprava a pálkování 1

/




