
ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - 515
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 — Malá Strana

Dodavatel: Milan Poncar Počet Iistú:1 _
262 91, Kosova Hora Výtisk &. 2 - CUS

IČO: 47060433
DIČ: C26011010445

Váš dopis značkylze dne Naše značka (č. objednávky) Vyřizuje Praze dne
20160185/SSHRI14029/20 1 '1 ~09- 2020

Véc: Obiednávka

Objednáváme pro středisko , pobočku zboží dle vaší cenové nabídky včetně
dopravy.

Předpokládaná cena (včetně dopravy), vč. DPH: 119 855,00 Kč

Místo dodání: SSHVR — středisko pobočka

Kontaktní osoba: , tel.: e-mail: @sshr.cz

PROHLÁŠENÍ
pro potřeby režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dálejen “Zákon").
Prohlašujeme, že ve vztahu k danému plnění nevystupujeme jako osoba povinná k dani ve smyslu
§ 5 odst. 3 Zákona.

Objednávka se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., a zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění objednávky zajišťuje objednatel.

Fakturační adresa ie uvedena v záhlaví této obiednávkv.
Datum splatnosti musí být alespoň 21 dní od data doručení faktury na Správu.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky a název střediska, kam bylo zboží (služba)

dodáno. Součástí faktury musí být potvrzený dodaci list 0 převzetí zboží nebo výkaz
o provedených službách.

Správa státních hmotných rezerv přijímá dodavatelské faktury prostřednictvím:

1. Datových schránek — číslo DS: 4iqaa3x

2. E-podatelny: egodatelnasthr.cz

3. Poštovní adresy: Správa státních hmotných rezerv — stř. 515
Seříková 616/1
150 85 Praha 5 — Malá Strana

Dodavatel je povinen přijetí (akceptaci) objednávky potvrdit, a to nejpozději do 5 kalendářních
dní ode dne odeslání objednávky na email sshr.cz.Potvrzenl’ objedna’vky se dodavatel
zavazuje, že objednávku včas a řádné vyřídí.

Příloha: Cenová nabidka č.1

 

B_ank. spojení: ČNB Praha, č. účtu: 150009—85508881/0710
ICQ: 48133990 TELEFON: EMAIL: @sshr.cz
DIC: CZ 48133990 datová schránka: 4iqaa3x www.sshr.cz



’l

Nabídkový rozpočet oprava čerpadel

Pro: ČESKÁ REPUBLIKA SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNČH REZERV, Šeříkova 616/1

150 85, Praha 5 Malá Strana

Pracoviště: Olbrachtova 3, Praha 4 Krč

Pobočka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název materiál Celkové množství Jednotka Celkem Kč

Demontáž/ montáž 11 350 Kč

Úprava potrubí dupojovací materiál 16 178 Kč

Elektrikářské práce 6 835 Kč

Grundfos Magna SO/GUF 240 2 32 345 Kč 64 690 Kč

Celková cena bel DPH 99 053 Kč     
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ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - 515
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 — Malá Strana

Dodavatel: Milan Poncar Počet listů: 1 _
262 91, Kosova Hora Výtisk č. 2 - CUS

IČO: 47060433
DIČ: czem 1010445

Váš dopis značkylze dne Naše značka (č. objednávky) Vyřizuje Praze dne

20160185/SSHR/14029I20 1 h "Ug“ 2020

Véc: Obiednávka

Objednáváme pro středisko pobočku zboží dle vaší cenové nabídky včetně
dopravy.

Předpokládaná cena (včetně dopravy), vč. DPH: 119 855,00 Kč

Místo dodání: SSHR — středisko pobočka

Kontaktní osoba: . tel.: e-mail: @sshr.cz

PROHLASENI
pro potřeby režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 o dani z přidané
hodnoty. ve znění pozdějších předpisů (dalejen "Zákon“).
Prohlašujeme. že ve vztahu kdanému plnění nevystupujeme jako osoba povinná kdani ve smyslu
š 5 odst. 3 Zákona.
Objednávka se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., a zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění objednávky zajišt'uje objednatel.

Fakturační adresa ie uvedena v záhlaví této obiednávkv.
Datum splatnosti musí být alespoň 21 dní od data doručení faktury na Správu.
Faktura musí obsahovat číslo objednávky a název střediska, kam bylo zboži (služba)
dodáno. Součásti faktury musí být potvrzený dodací list 0 převzetí zboží nebo výkaz
o provedených službách.

Správa státních hmotných rezerv přijímá dodavatelské faktury prostřednictvím:
1. Datových schránek ~ čislo DS: 4iqaa3x
2. E—podatelny: egodatelna@sshr.cz

3. Poštovní adresy: Správa státních hmotných rezerv — stř. 515
Seříková 616/1
150 85 Praha 5 — Malá Strana

Dodavatel je povinen přijetí (akceptaci) objednávky potvrdil, a to nejpozdéji do 5 kalendářních
dni ode dne odeslání objednávky na email @sshr.cz.Polvrzeni objednávky se dodavatel
zavazuje, že objednávku včas a řádně vyřídí.
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Příloha: Cenová nabídka

 

Qank. spojení: ČNB Praha, č. účtu: 150009-85508881/0710
ICQ: 48133990 TELEFON: E—MAIL: @sshr.cz
DIC: CZ 48133990 datová schránka: 41qaa3x www.sshr.cz


