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jObjednávka č.: OB jDZ02ô/i339 Vystavena dne: 13.08.2020 "

i Dodavatel
l Název KAROLD, spol. s r,ci.
l Adresa U svobodámy i:i í0/!2
i' !9000 Praha

Odběratel
jNázev
l Adresa

lČ

Městská část Práha 4

lČ 49622099
DIČ CZ49622099 DIČ

rjv zastoupeni:
l se sídlem:
;lČ,

DIČ:

Antala Staška 2059/80b
14000 Praha
00063584
CZ00063584
4-Majetková, a-s.
Plamínk.ové 1592/4, !4000 Praha
28477456
CZ28477456

spdečaôsí zap3aná v obcho(!rkim rejstříku vedeUn Městským v Praze, ,
cddil B, vĺůžĺre 14768 i

Hrazeno z úČtu: i

;

Místo phiěni Dľuh Text Termín "' 'i"' KČ|

realizace l iŠ l

do ! i
l Křešmmyslova 62514 43.22,' l histdace rnzvodä Objednáváme u vás hm'ari,jni opm'u -výměnu ii OŠ.2020 : 83 (ioi).o(j1

vody a kanalizací: stouµáha kanaämCNho v ĺ., 2. a 3. NP i i
pro WC a sociálni dle wiši CN. i i

Cdkové předpokládané náÍc'jady (bez DPH): " "' " ' 83 0Ó"D:i)0 '

.e
Zdanitelné plněni podléhá í'cžimu 'přeneseni daiiovC povilmc.)$ti dle pamgrafu 92 e) zákona číslo 235/2004. Sb., o dmi z µřidar)é
hod]ľoty. \' platném znění, kód kíasifikace produkce 43.22.1 1-Instaľace rozvodů vody a kana!i7ace.
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH ,povinen na dokladu uvést a přiznat
plátce, pro kterého je plnčni uskutečněno.

Mgr. Tomáš DQĹartský
vedoucí úseku správy pověřený zastu'povánhn

vedoucího e.k. úseku

, Vystavil:
pro

Krúpii nbjedaávky přibZe Éí täktuře. je-li ňkia& mkm'y, uveďte m ib.ktuŕč čísln smk)u\'y.
Iaktut' .4é 30 dmi otk dne písemného každé faktury 7.& že fakčm'a bude dortiČem da řří

dnů ede dne jejího vyhotovcmí.
Pozcu'!!1
Přcvzetim Gbjcdnávky ručíte za Škísdy. které tím, že byste Vám zadaně práce neprcwedlí včas. Začáek a konec hhstč' 7ä úč&eai kcmtiíNy. V případě,
že ?jŠ¢Í, že í:.zm zůkázky hude vyšší, musí ť} této skufečnosfi abjcdnátelc a icn musí pisemnč cenu 2výš¢ns:iu.
KR::dý muší cit: § 435 zákoúa č. 89:'201 2 St', ObčžuskiSho uvádět 1Rl čbchodMch |isĹi!lá¢h v 1om(c

jinak..m_vysčavujc rínku ažmánmi ú spácháni přčmq)ku liä ůscku.pá(!niká})í dle nst. § 9 záxem. č. 251,2U 16 Sb...o přesmcích.
F'oÉvrzeuÍ pro dMavacde:

pře'.z?ti Vaši objá&ávky, ktešuu evidujeme pod čislem:

'l cletčm:

Datum:

Razitkn a pcdpis.
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,


