
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

V

, í CS SZ „ Slezská 839, 50200 Hradec Králové

 

OBJEDNÁVKA č. 4600005081

INSTAL Hanousek s.r.o.

V Ráji 575

530 02 Pardubice

Adresa přijenme faktury: v

Pracoviště CSSZ Hradec Králové IC:V 06671918

Slezská 839 DIC: C206671918

502 00 Hradec Králové

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-77925511/0710 datum objednávky: 28.06.2021

číslo smlouvy:

vyřizuje:_ dodací lhůta: 31.07.2021

Utvar: Oddělenívnitřnís rá

Tel.:

Fax:

E-mail:

  

Vaše číslo dodavatele u nás: 529460

Adresa příjemce zboží/ služby:

OSSZ Pardubice

U Stadionu 2729

530 02 Pardubice

Objednáváme u Vás výměnu čerpadel a expanzní nádoby ve strojovně OSSZ Pardubice na základě

cenové nabídky ze dne 18.6.2021.

Obchodní podmínky:

Dodavatel provede dílo objednateli OSSZ Pardubice nejpozději do 31. 7. 2021.

Místo plněníje OSSZ Pardubice, U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice.

Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu provedení díla, a

to ve výši 50,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Kontaktní osoba:

  OKRESNI SPRAVA SOCIALNIHO ZABEZPEČENÍ PARDUBICE

U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice, Ceská republika

tel.: mobil:

e—mail:

  

 

 
 

Pol. Materiál Označení

Obj.množství Jednot. Cena za jednotku vč. DPH Hodnota vč. DPH

00010 výměna čerpadel a expanzní nádoby

1 Sada 62.023,00 62.023,00

 

Cena je stanovena dohodou dle zékona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Pokračování na další straně...



INSTAL Hanousek s.r.o. Objednávka / datum

v Ráji 575 4600005081/ 28.06.2021

530 02 Pardubice

Pol. Materiál Označení

  

Obj.množství Jednot. Cena za jednotku vč. DPH Hodnota vč. DPH

v celkovévýši do 62.023,00 Kč vč. DPH,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném

znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v

souladu se zákonemc. 340/2015 Sb,o zvláštních podminkach účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru

smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí jejI' účinnosti

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého pra’vnibgdqmdumnení možno uveřejnit. Pokud

dodavatel žádnou část objednávkyci právní důvod neuvede, bude o féflfiétdmpfiéfimwf - bjednávku jako

celek včetně akceptace a všech příloh. W 23553351; Hama: Wows

  

 

     

 

  
Schvaluje .................................

ředitel/ka pracoviště ČSS

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvá-

dějte vždy číslo objednávky. Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena

k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.
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