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l Objednávka QBJD2021 l !031 -Městská část Kába 4

Objednávka č.: OBJD2021/1031

iDES OS.Q4.2Q21 11:08:29

Vystavena dne: 08.04.2021
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: Dodavatel
Název
Adresa

IČO
DIČ

FA:jANPE s.r.o.
Vídeňská 148/132
148 00 PTaha 4
27103676
CZ27103676

Odběmtel
Název Městská část Praha 4
Adresa ,Antala Staška 2059/80b

14000 Praha
IČ 00063584
DIČ CZ00063584
v zastoupení: 4-Majetková, a.s.
se sídlem: Plamínkové 1592/4, 14000 Präba
IČ: 28477456
DIČ: CZ28477456
$pQleCnost zapsaná v obcbodnim rejsthku vsdeném Městským soudcm v Prázo,
oddi) B, vbžlui 14768
Hrazeno z účtu: 2 l

Místo plnění Druh Text Termín KČ|
realizace '
do

l NA JEZERCE 1197/3 proAor 6 43.22.20 Tnstalace romrodů Obj:háváme u váš výměnu µ1ynového kotle za 30.04.2021 80 127,00
plynu nový kombinovaný kondcnmčni kotci 7 důvodu

Qišthf závad. které Rějscm sjučitdné s bezpečným
provozem míčasného plynového kotle.

Celkové předpokládané náklady (bez DPH): 80 127,00

ZdanitelnC plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragraiM 92 g zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v piamän znění, kód klasifikace produkce 43.22.20-1nstalacc rozvodů plynu.
Na zák)adě paragrah 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen dokladu uvést a přiznat
pIátcc, pro kterého je plnění uskutečněno.

vedoucí úseku spráQ
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Vystavil: Petra Dostálová, provozovna Plainínkové j 592/4
Upozorněni pro dodamtcle:
Kopii Db.idnávky přiložte k faktuře. jŕii fakturováno na základě smlouvy. uvcďte na fakttiřc ČÍsjq uzavřené smlouvy.
Spjatnnst faktur se sjednává 30 duá ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotuvitelem za předpckladu, Že fzktum bude doručena objednatcli dp tři

dnů ode dne jejího pisemnCho vyhotovení
Pazoň!!
Přcvzerím objednávky rúChe za škody, které vzríiknou tím, že byste Vám zadaoé práce nepruvedli včas. Začátek a konec práce hlaste za účelem kontroly. V případě.
že zhočovitél zjistí, že cena zakázky bude vyšší. musí d této skwečnosti informoval objednareie a ten musí písemné odšouhlasii cenu zvýšenou.
Každý podnikatel musí dle ustanoveni § 435 odst. l zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákmiiku uvádět na obchodních fistinách v tMňtQ ustanovcni avcdmé
skutečnosti, jinak sc vystavujc riziku ozríámcni o SpáChání pMtupku na úseku pQdnikání dle ust. § 9 žákem č. 251/2016 Sb. o nčktcrých přcstupcich.
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