Objednavka

Cisio dokiadu:

OB20/5720006

i

Datum vystavení:
vystaveni:
Datum

08.09.20
08.09.20
I

Cesky hydrometeorologický
hydrometeorologicky ústav
ustav
Český
Na Šabatce
Sabatce 2050/17
Na
143 00 Praha
Praha12
143
12

bjednávka na adresu:
ObjednSivka
adresu:

Bankovnf spojeni:
Bankovní
spojení:
;;===.z.;:=:=..,.

5

ı

IC

00020699
00020699

CZ00020699
CZ00020699

:

!

tel.:
I

Pozadovane datum dodavky:
Požadované
dodávky:
Forma úhrady:
uhrady:
Forma
Zpusob dopravy:
Způsob

ııøıınn

převod.
pi'evod. pik.
pi'ik.
Doprava
Doprava dodavatelem

METEOSERVIS
v.o.S.
OSERVIS v.o.s.
METE
SMETANOVA 902/11
389 01 VODNANY
VODŇANY
1

adresu:
Faktura na adresu:
Pobocka - Ostrava
Ostrava
Pobočka
Kmyslivne
3/2182
K
myslivně 3/2182
708 00 Ostrava

.

l n
Dodavatet:
I

METEOSERVIS v.o.s.
METEOSERVIS
902/lh
SMETANOVA 902/11
389 01 VODNANY
VODŇANY

Telefon:
Telefon;
Dodavka na adresu:
adresu:
Dodávka

Pobočka
Pobocka - Ostrava
Kmyslivne
K
myslivně 3/2182
708 00 Ostrava

IC:
IČ:

60875992
60875992

DIČ:
DiC:

CZ60875992
CZ60875992

tel.:

383
383 382
382 637
637

fax:

383 385 227

Telefon pobočky
pobocky x střediska:
stfediska:
Pracovník:
Pracovnik:
Telefon:
Mail:
Mail:
Správce
Spravce rozpočtu
rozpoctu a podpis:

/

Pineni objednávky
objednavky bude použito
pouzlto pro činnosti.
finnosti, kdy ČHMÚ
CHMU není
neni osobou povinnou
povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona
zakona Č.
c. 235/2004
235/2004 Sb..
Sb., o dani Z
z padané
pridane
Plnění

hodnoty.
hodnoty

Pfedmet objednavky
_Předmět
objednávky
Dodavatelské
Dodavatelske číslo
cisio
1Objednáváme
ObjednavameuuVás:
Vas:

|

pfedm^tu
Typ předmětu

identifikace ČSN
CSN
Identifikace
Množství
Mnozstvi

Cisio předmětu
pfedmgtu
Číslo

MJ
MJ

11
l

Rozmery
Rozměry
Cena
Cena za MJ

70 000.00

Pfemisteni ASS
Beia pod Pradědem
Pradedem na
na Čewenohorské
Cervenohorske sedlo.
Přemístění
ASS Bělá
.nn

Predpokladana cena Ss DPH:__
DPHl
Předpokládaná

70
7 0 000.00
000.00

UpozornenI:
Upozornění:
faktufe uveďte
uvedte číslo
cisio naší
nasi objednávky.
objednavky V případě
pfipade přesáhne-li
pi'esahne-li předmět
pi'edmet plnění
pineni 50 000Kč
GOOKc bez DPH
DPH potvrzenou
potvrzenou objednávku
objednavku přiložte.
pl^iiozte.
Na faktuře
Na vystavované
vystavovane faktuře
faktufe je nutné
nutne uvádět
uvadet údaje
udaje O
o armě.
firme, jmenu
nebo názvu.
nazvu, sídle
sidle nebo
nebo místu
mistu podnikání
podnikani a IČ
IC v souladu
souladu se
se zápisem
zapisem OR
OR nebo
nebo jiné
jine
Na
jménu nebo
V případě
pfipade neúplnosti
neuplnosti či
ci nesprávných
nespravnych údaje
udajii bude
bude faktura vrácena
vracena zpět
zpet kk doplnění.
doplneni.
evidence. v
pfedmet plnění
pineni je určena
urcena v souladu Ss platnými
platnymi předpisy
pfedpisy O
o cenách
cenach jako cena pevná.
pevna, nepřekročitelná
nepfekrocitelna a nejvýše
nejvyse přípustná.
pfipustna.
Cena za předmět
pfijate objednávky
objednavky na základě
zaklade písemného
pisemneho potvrzení
potvrzeni o jeji
vznika smlouva,
smiouva, na
na které
ktere se vztahují
vztahuji ustanovení
ustanoveni zákona
zakona č.
c.
Odsouhlasenim přijaté
její akceptaci vzniká
89/2012 Sb., občanský
obcansky zákoník,
zakonik, ve znění
zneni pozdějších
pozdejsich předpisů.
pfedpisu.
Ve smyslu §2 odst. 11 zákona
zakona Č.
c. 340/2015
340/2015 Sb..
Sb., o zvláštních
zvlastnich podmínkách
podminkach účinnosti
ucinnosti některých
nekterych smluv.
smiuv, uveřejňováni
uvefejhovani těchto
techto smluv
smiuv a o registru
registru (zákon
(zakon O
o
smiuv), vzniká
vznikazákonná
zakonnapovinnost
povinnost CHMU
CHMUzveřejnit
zvefejnit obsah
obsahakceptovane
akceptovaneobjednávky
objednavky vvregistru
registru smluv
smiuvdo
do 30
30dnů.
dnu,přesáhne-li
pfesahne-lipředmět
pfedmet plnění
pineni
registru smluv),
výši 50.000.-KČ
vysi
50.000,-Kc bez
bez DPH,
DPH, S
s ohledem
ohiedem na
na výjimky
vyjimky §§ 33 zákona
zakona o registru.
registru, jinak nenasta
nenasta

Datum: 08.09.20
08.09.20
Datum:
„ ,„
^ .
Razıtko
Razitko a podpis Prı
Pn
vz

.

m IÓ
/bx.
Datum: IC
Datum: a
Razítko
Razitko a

,

Pra
Firma
Firma zapsána
zapsana vV podnikovém
podnikovem rejstříku
rejsti'iku dle
die zřizovací
zfizovaci listiny
listiny M/200269/04
M/200269/04 ze
ze dne
dne 15.6.2001
15.6.2001 u MŽP
M Z Pvv P
ra
Zpracováno informačním
Zpracovano
informacnim systémem
systemem Vema
Vema
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