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4 - M A J E T K O V Á ,
Pliím ínkovť 1592/4. 1.40 00 Praha 4 *

a . S.

//

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pnr/t, odd íl 13. vložka 14768
V

Československá obchodn í banka, a.s.Bankovní spojcní :
Číslo úctu: Vyřizuje: Jakub OK

Telefon:
E-mail:

DIČ: CZ28477456
IČ: 28477456

OBJEDNÁVKA ČÍSLO :025/2Q2O/4-MAJE/LHOTKA
DODAVATEL: AZURA A-Z servis s.r.o.

Mikšovského 836/38
Praha 158 00

TČ: 25765841
DIČ: CZ25765841 Datum vystavení 31.7*2020

4-Majetková, a.s. u Vás objednává: úklidové služby v areálu koupaliště Lhotka na měsíc srpen , cenová
nabídka je přílohou této objednávky

Předpokládaná cena bez DPH: 76. 800,- Kč

Dodací Uiůía: 31.8. 2020
Místo dodání: Koupaliště Lhotka* Nad koupadly .140/99 Praha4 - Lhotka
Platebn í podmínky: převodem

Objednal : Jakub Ott

Ing. František Petřík
Vedouc í obchodního odděleni

Dodávka bude realizována ve věcném plnění. Unite. eenč, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dnlšich podmínek uvedených
v objednávce,
K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodá vky zboží, u provedených prací bude práce předáno předávacím protokolem. Vc faktu ře
uvádČjLe naše číslo objednávky nebo k n í přikládejte kopii naší objednávky.
K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši.
Každý podnikatel musí dle ustanoven í § 435 odst. i zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uváděl na obchodních listinách v tomto
ustanoven í uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spácháni přestupku na úseku podnikán í dle usť. § 9 zákona c.
251/2016 Sb. o některých přestupcích.
Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotoveni každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena
objednateli do tří cl ím ode dne jejího písemného vyhotovení.
Faktury prosím zasílejte na e-mnilovou adresu: faktury(3j4-nvajetkova-.cz
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tPotvrzeni pro dodavatele:

Potvrzujeme převzet í Vaši objednávky, kterou evidujeme pod číslem:
Vyřizuje:
Telefon:
Díitimi *
Puziiko a podpis: 31.7.2020




