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Objednávk£.)3r Zm l ?944 · Mestská Cásr PraM 4

SN?ggávka c.: objd2020/2944

Název JANPE

Adresa VÍDENSKÁ 148 n
148 DO PRAHA 4 - KUNRATICE

ICO 27103676

DIC CZ27103676

Vystavena dne: 20.10.2020

iDtiS 20 !0.2020 %

Odberatel

Název Mestská cásr Pí'ahi 4

Adresa Antala Staška 2(L59/80b
' J4000 Praha

ic 00063584

DIC CZ00063584

v zastoupeni" 4-Majetková, a.s.

sc sídlem' Plam inkové )592/4, 14000 Praha
JC: 2847?456

DIC: CZ28477456

spekcms: 2j?sau v chchodnim Mcstskýni mi&ni v 1'13zc,

oddil B, vložka 1476R

Hrazeno z úctu:

Místo plnení Druh Text

l Krchlebská 1888/2 19 43.22.20 Instakce rozvodu Objec!l]ává[ue u Vás dle cenove nabídku výmeuu

plym kotle vailant VUW 246/5-5 ECO TEC vC.

dcpojaíi a úpravy spdinovC cesty

i Celkové pre.dpokjádané náklady (bez DPH):

-. —

Termín KC'

realizace
do
30.11.2020 99 990,00

99 990,00

Zdaoirelné plneni podléhá režimu prencscni danové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona císlo 235/2004 žšb., o dani z pridané

hodnoty, v platném znení, kód klasiíikace produkce 43.22.20-kstaiace rozvodu plynu.

Na základe paragrafu 92 a) odst, 2 tohoto zákona je v prípade prenesení danové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a priznat

" plátce, pio kterého je p[rieRi l[sku(ccneno.

Mgr. Tomáš Do'Yns©'

vedoucí úseku sKávy
r
¶

Vystavil:
0

ljpozorncni prO dodavatele:
.

"

Kopii objeduávky plilož:c k faknirc Je-li na základe smlouvy, uv¢d'(c ria cisb

Splatnost íaktur sc sjednává 30 dnu ode dne pisemdého vyhotovení kaŽdé kktury zhotoYitclcm za predpakbdu, ži' faktura bude dorucena vbjedrzateli dc tri

dnu Ode dne jejího piscmnCho vyhotweni.

?ozor!!!

Prevzenzn objednávky rucíte za škody, které vzniknou riui, že byste Vám zadané práce néprcvedli b'Cäb. Zacátdc a konec práce hlaste 7.h iiccktn komolý. v pripade,

tx zjisti, Zs CCTlEl z8knzky bude výšŠb, muá o ido skutecnc'sti infôljnov&t a ten nlUS! píseínne cenu zvýšeootL

Každý podnikattl musí dle § 435 udst. l Ukem c, 89nOl ? Sb zákoníku uvádet na obchodních v tomto umnoveni uvedmC

jinak se YymvujcTiz)kl: cznätneni ú pMupku aa úsciku poCmkáni ,tic ust. 9 zák(ma c 251.2016 Sb q

pto

Pcmxmjcmeprevmi Vaši obiednágcy. klerou evjdujemcpodc,hlenl,

'""'"°" " "
Da mm:

Razítkoú ?odpl5:

. _ ...
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