
C3 Česká televize Objednávka
rámcové smlouvy

ČisloOBJR-22102145

objednavatel dodavatel

Česká televize SUEZ Využiti zdrojů a.s.
Na Hřebenech I11132/4 Španělská 10/1073
140 70 Praha 4 - Kavči hory 12000 Praha 2
IČ / DIČ: 00027383 /CZ00027383 IČ / DIČ: 25638955 / CZ25638955

Fakturační adresa:
Česká televize
Na Hřebenech II 1132/4. 140 70 Praha 4 - Kavči hory
zřízena zákonem č. 483/1991 Sb,, o České lelevizl, nezapisuje 
se do obchodního rejstříku
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, 
číslo účtu: 1540252/0800

Zápis ve veř. rej./jlné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 9378

Kontaktní osoba: Čfslo dodavatele: OP127912
Funkce: Tel:
Mail: Mail: 

Čfslo objednávky, číslo rámcové sm louvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci. 

Dodejte prosím na adresu: Česká televize, Kavči hory, 140 0 Praha 4
Termín dodávky do 16.08.2021

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. 1090661 ze dne 23.08.2018 objednáváme následujícf:

Měna: CZK

Závazné podmínky plněni neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě 
na dílčí plněni uzavírané na základě této rámcové smlouvy.
Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvnf strany prohlašuji, že takto ve vzájemné 
shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen .zákon o registru 
smluv'). Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajeni smluvní strany odpovídajícím způsobem 
zajišťuji.
Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího 
uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejněni této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejněni postupem podle zákona 
o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Dne:

Česká televize

Dne:

Jméno: Pavel Vošický
zastupuje: 

Funkce: vedoucí oprav a investičních akci 
Místo: Praha

Jméno: SUEZ Využiti zdrojů a.s.
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http://www.ceskatelevize.cz



