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ratelz 
Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17 
143 00 Praha 12 
Bankovní spojení" 

ıııı Datum vystavení: 

CZ00020699 
I 

I 

00020699 

12.08.21 

tel 244031111 

11 .09.21 
převod. pík. 

Doprava dodavatelem 

Požadované datum dodávky: 
Forma úhrady: 
Způsob dopravy: 

-Egktura na adresu: ' 
Na Šahaıøe 2050/17 
143 00 Praha 4 - Komořany 

Telefon: 
Dodávka na adresu: a_._ 
Na Šabatoe 2050/17 
143 00 Praha 4 - Komořany 

Telefon poboćw x střediska: 
Pracovník: 
Telefon: 
Mail: 
Správce rozpočtu a podpis: 

ı r Jaroslav Jordán - Elektro, revize 
N8 Močále 232/15 
142 00 Praha 4 - Libuš 

71684875 DIČ: CZ7211300195 

Jaroslav Jordán - Elektro, revize 
Na Močále 232/15 
142 00 Praha 4 - Libuš 

IČ: 

tel.: I 

Plnění objednávky bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k dani podle § 5  odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z padané 
hodnoty. 

Čsn 
I 

ČÍsIÓ 
PředMět objednávky ldentifikace Rezmëıy 

Dodavatelská číslo Typ předmětu předmětu Množství MJ Z348MJ 
Revize el. spotřebičů 

1 82 431.00 
Objednáváme u Vás revizi el. spotřebičů v objektu ČHMÚ Zámek dle Vaší cenové nabidky. 

ì 
: . ._ .1 

Předpokládaná cena s DPH: 82 431 .on 
- - ı ı ı ı  

Upozornění: 
Na faktuře uveďte číslo naši objednávky. V případě přesáhne-li předmět plnění 50 000Kč bez DPH potvrzenou objednávku přiložte. 
Na vystavovaně faktuře je nutné uvádět údaje O armě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a IČ v souladu se zápisem OR nebo jiné 
evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údaje bude faktura vrácena zpět k doplnění. 
Cena za předmět plnění je určena v souladu s platnými pledpisy o cenách jako cena pevná, nepñelmočitelná a nejvýše přípustná. 
Odsouhlasením plijaté objednávky na základě písemného potvrzení O jej akceptaci vzniká smlouva, na které se vztahují ustanovení zákona š. 
89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňován těchto smluv a O registru (zákon O 
registru smluv), vzniká zákonná povinnost ČHMÚ zveřejnit obsah akceptovaně objednávky v registru smluv do 30 dnů. přesahneli předmět plnění 
výši 50.000,-Kč bez DPH. s ohledem na výjimky § 3  zákona O registru, jinak nenastane její účinnost a nedojde k úhradě faktury. 

Datum: 12.08.21 
Razítko a podpis Příkazce operace: 

Datum: 
Razítko a podpis dodavatele: 

Zpracováno informačním systémem Solitea Vema $ søıııen Vema 




