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Objednatel:

tel.: 950 530 111
vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

OBJEDNÁVKA Č.

Datum vystaveni: 19.10.2020

Dodavatel:
atlantis telecom spol. s r.o.
Štěrboholská 1427/55

" 102 00 Praha
IČO: 60466189

Fakturu zašlete na adresu:
Hasičský záchranný sbor KrálovéhradeckéhQ kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Adresa dodávky:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Datum uskutečněn/plněn/zakázky:
30.11.2020

Způsob úhrady: bankovním převodem
Způsob dopravy: dodavatelem

Číslo rezervace:
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Pol. Nomenklatura - Označení Počet M/ Cena za MJ Cena celkem
katalog. č/s/o

061720327000 Náhlavní souprava GN9350 (základna " 9 ks 7 903,00 71 127,00
sluchátko)

062170942000 Sluchátko 1 ks 4 636,00 4 636,00

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH ŕ¢čj

Závazné pc?kyny pro dodavatele:
1. Dodržujte adresu a název objednatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena,
2. Na faktuře uvádějte vždy číslo naši objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
3, Zde uvedená cena včetně DPH je maxknální cena vaši faktury.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručeni objednavateli.
5. Dodavatel poskytne objednavateli zámku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodáni.
6. Elektronicky přijlmáme pouze faktury v technické fOrmě dle zákona č. 563/1991 Sb., o účctnictvi, ve znění pozdějších předpisů. Faktura

musí být opatřena uznávaným elektmnickým podpise nebo uznávanou elektronickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších pNdpisů.

7. Zadavatel pQžaduje písemné odsouhlasení objednávky, přičemž postačuje e-mailová forma, na niže (pod jménem
vystavovatele). /}
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Datum: razítko a podpis potvrzeni d
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" Česká republika '
Hasičský záchranný sbor
KrálovéhradecŔého kraje

nábřeží U Přívozů 122/4
500 03 Hradec Králové

JČ: 70882525
CZ-NUTS: CZ0521
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