
OBJEDNÁVKA
Číslo: 16/801270376

Zpracoval: Tel. číslo: 
Email:

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 11000

Objednávku vystavuje organizační složka:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
Praha 1 110 00

Dodavatel:
Adriena Binková

Lohniského 848 
152 00 Praha
IČO: 05425310 
Číslo účtu:

DIC: CZ7355070019

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384“

Termín dodání:
..................

Způsob dopravy: 
Zajistí dodavatel

Finanční objem (bez DPH) do: 
CZK 144 000,00

Způsob platby:
Převodem

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Povaha nákupu:

X
provoz investice FKSP

Účetní okruh:□ □ 0
MOZ HOM ZDC

Adresa místa plnění: Fakturu zašlete:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
Praha 1 110 00

Objednáváme u Vás:
Cís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn.

1 Dodávka odborných textů včetně obrazových materiálů

Objednáváme u vás dodávku odborných textů včetně obrazových materiálů. Zakázka bude dodávaná pravidelně měsíčně od ledna 2017do 
prosince 2017, celkovějde o dodání materiálů ve ................... a to vždy po ...............................
Kontaktní osoba: ........................

Přílohy: žádné
Záruční doba: Dle dohody
Objednávkaje podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své ICO, DIC nebo potvrďte, že nejste plátci 
DPH. Uveďte,jestlijste fýzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízenívlády č.351/2013 Sb. 
Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze 
dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH. Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem!
Bez potvrzené objednávky včetně bankovního spojení nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny 
bankovních údajů. Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv 
na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního 
účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů,je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň_z_gndané.hodnoti.gnm o.m ístně.a.věcně.gnslušném us2rávcidaně.dodavatele^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^
Praha 1, dne: 

(razítko, podpis) 

Objednatel: 
jméno: 
funkce:

Praha, dne:

(jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Dodavatel:

S


