OBJEDNÁVKA
Cisio

OBJD20201105

Datum vystavení:

Odběratel:

Dodavatel:
CHEIRÓN a.s.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 1595/62

Ulrychova 2260/13

121 24 Praha 2

16200 Praha

IČO: 70886288

IČO: 27094987

DIČ: není plátce DPH

DIČ: CZ27094987

Datová schránka: jm9aa6j

Objednáváme u Vás:

Oznaanf položky

Množství

Cena bez DPH

Nákup 6 kusů ambuvaků Mark IV s rezervoárem a 6 kusů masek
3/4.
50 kusů kyslíkové masky pro dospělé
50 kusů kyslíkové masky pro děti

Cena s DPH celkem

0.00 Kč

40 000,00 Kč

Cena celkem s DPH: 40 000,00 Kč

Datum dodáni:
Poznámka:

rezervace 700495631

Zpráva:
Uv«tn6 obchodnl podmlnky:
1. Úhrada bude provedena na základě faktury, klerá bude obsahovat nMežKosti daňového dokladu poďte zákona č. 235/2004 Sb,, o cNni z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpU a zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku.
2 Ve faktuře musí být uvedeno člslo objednávky, označeni a popis předmětu plněni ve zněnl odpovidajicim této objednávce
3. K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plněni.
4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy tímto sQuh|a$i s použilim daňového dokladu v elektronické podobě, formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,
UN/CEFACT CIl, případně ve formátu pdf s uznávaným elektronickým podpisem, zaslaným do datové schránky IDDS: jm9aa6j. v souladu b ustanovenlm § 6 zákona č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejlcich důvěru pro elektronické transakce.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne domčenl faktury, přičemž fak1ur8 v listinné podobě musí být doručena ne uvedenou adresu odběratele.
6. Na objednané poštovni zásllky musí být uvedeno jméno příjemce.
7. V případě spIněnl požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Reg istru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (sMouvy.gov.a).

Obýednávku schválit
plk. Ing. František Los
Kontakmf osoba:
Jan Řezníček

Akceptace objednávky dodavabkm:

D·tum:
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Akceptaci této objednávky p
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k tomuto právnímu jednání právněnou.
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