
/él Správce budovy: RK Beskyd spol, s lan., mim, Míru ZD, 744 01 Frenštát p. R.

BESKYD Vlastník BD: Měslu Frenšlál pod Rudhošlčm
RIS

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 2020/0017]

Priorita: běžná opm a

Celek/objekt: UI »UI-04284010 Frenšlá! pod Radhoštěm

Opravu provede: Flexosmv sro.

(leotovilel'y Za Slřelnici 688 744 O] Frenšlál p' ,R

lC: 28615727, DIČ: CZ 28615727

Tel. Elimíäšăělläílfgł?

Bank, spnicní

POPIS OPRAVY

Objednávám:: u Vás rekonstrukce koupelny
dle (TN ze dne 31.12.2019 dn výši: 72 (Mil-kč

Bez DPH dle usnesení Č,9š4/361l{M/2020

Picdiséžná Cena. 72 000, - Kč bez DPH J, 15% DPH

Termín
provedeni' po domluvě s Háj emccm

K IasliZení:
nájemce

K provedené předáno: 29042020

Fakturační údaje: Mčsm Frenšh'n
pud

Radhoštěm last. RK Bes kytl spal. :1 r.o.,

(uhjudnmel) mám. Míru ”0. 7+: Ul Frenštál pod Radhoštěm

IČ: (111297 SSL DIČ: CleUZ'HäSZ

Fakturu zašlete: RK Beskyd spolu s
flow

nám › Míru ZU, 744 (JI Frenštát
11

11.

Smluvní podmink;

případě ju žlmlmlív :Lýřvní :my bude „mim Vyz'ádán mali/m' slarálvw/'Iiłvjedmllrh'

Lhnlmltcl pruhlllšuic. Že ie odborně zpusobllý k zajištění dila jc u.; mji š mnml Dmišlču .l ucmn dluhy hrám'c!

real lmcl praci

/Imlmltcl YarthuJe objednateli. Že pl.; ucc budou provedeny v :inulmlu s příslušnými nnrnlzuui
pm všechny prut-t:

somisciici ~ w'št: uvedenou
opravou

11 lu požadované kvalitě

[Iollepmmi azyl-limitu budepří/"litru mim

Úhrada praci .ic „canana ítvmmu faktury u: splatnnsu 14 dnu od prukmuc sněhu tlumčcní

bmlť nhmhmwl numium' uliťą'. i'ívlu dum"v .w umění' wuůmi[174mm bytu [li/[7. jména „li/mnm [mpir „mna

budou i rluAItuh'. které w Il „malym plně/II l-:lrrlmjí

mnm” wluh) \_\pl_\\a|ici smlm níllu \/.|ul=u mm ohlednnlclcm domu mch-m se ch ustilnlwcnžlm občanského..

přlpmšnč obchodu I hn iáknni'xu

mm ohjcdunvku ludv zwl'ujněnn mglst ru
smluv (dle: zákonu č. '140/3015 Sb) smluvní Slrzxm prohlašuai. Ž':

objcduuvku nwbmiliuic obchodní tajculslvl, Objednávku uveřejni rcgmu u smluv ubjcdllulul,

V případě uplatnění rclimu pľcncscní dailmé povinnosli dšc §92e zákonu u Dl'll v platném InČnL 411mm :lcl zuvazuju

annovg doklad prükwlclnč doručit uhjcdnatcli ncjpowcgi do 19 Llnt: měsíce následujicihn pu měsíci. na klurém bu'lt;

u: kulečnena zdanitclnú plnění Smluml pokuta ciuí 005% z Čáslk) přenesené DPH dlc §92c úkolu u DPH za Raid) den

prndlcnl' neplnění l-:ln pminnnslř

objednal
Klum:

Objednávku akceptuii dne 30941010
Zl ty

n .mix

M

RK Beskyd woí. s Lo.. 744 ln Funšlát u
11h'

Díl“.- C247579531

razítko
podpts

R l';
Beskyd spol sro


