
majetková
OBJEDNATEL:
4—Maje tková , a.s.
Sídlo Plaminkové 1592/4, Nusle, 140 00 Pralia4
Společnosczapsaná v obchodním rejstříku Mžsrekého soudu v Prsze
Bankovníspojení: '

Číslo účtu:
DIČ: CZ2S477456
IČO: 23477456

'is.2D.:B I476S

Vyřizujai Jakub Git
Telefon:
E-mail:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO :017/2021/4-MAJE/LHOTKA
DODAVATEL:
IČO:25765841
BIČ:CZ2576584I

ÁmraA-Zservis s.r.o., Mškšovského S36/38.Praha 5,PSČ15S 00

Datum vystavení:30.6-2021

4-Mjajetková, a Vás objednává na základe Vaší cenové nabídky ze dne 14-5-2021úklidové služby na
měsíc červenec

Předpokládaná cena bezDPH: 61-380,-Kč
Dodací Ihůta:31-7-2021
Místo dodání:Koupaliště Lhotka,Nad konpaoly 140/9?, Praha 142 00
Platební podmínky: bezhotovostním bankovním převodem na účet objednatele

0Objednal:

Ing, FrandseícPetřík
Vedoucí obchodního úseku

Dodávka bude realizována ve věcném činěni, lhuié. ceně. při dodržení předpisů bezpečností piáce a dalších plávcích předpisů a dalších

oodmíňek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží čí služeb, a provedených prací bude práce

Ďředána předávacím proiokolera. Pokud cena není sjednána pevnou částkou- ale odhadem ve smyslu § 2612 zákona c.89/2012 Stu
nbčanský zákoník, ve zněni Dozdcjších uředpísu, nebo je sjednána jako cena za hodina, je dodavatel oprávněn fakturoval až po

odsouhlasení celkové fakturované částky* objednatelem. Ve faktuře uvádějíc ust&t Číslo objednávky nebo k ní přikládejte kopí? naši

objednávky- K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši. Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne

písemného vyhotoveni každé faktury dodavatelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do in dnů ode dne jejího

DÍsemného vyhotoveni.
přijetí nábídfcv s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje,
informaci o zpracováni osobních údajů společnosti 4-Majetková.a.s- ke kterému dochází během procesu objednávánu jsou uvedeny na

odkazu wuvv.d-maíeikova ĴnrnTTnacc-o-zoracovrmi-osobních-udaíu-nro-dodavatel.s-ke-smlpiivfv.
v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smlnvh vc zněni pozdějších předpisů, je nezbymé písemné potvrzení dodavatele o přijeti této objednávky. Potvrzená

objednávka
'
(smlouva) bude uveřejněna objednatelem v souladu s citovaným zákonem o registru smluv.

Potvrzení od dodavatele:
Potvrzujeme přijeti této objednávky, krerou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje (osoba oprávněná jednal za dodavatele ve včci tohoto smluvního vztahu)

Telefon:
Datum:
razítkoa podpis:

Faktisrv erosím zasílejte na. emailovou adresu:faktnrv@4-mg.t&tk4yg^g




