
dbărat Datum vystaveni 01.09.21 

I 

AQUATEST a.s. 
Geologická 988/4 
152 00 Praha 5 

Požadované datum dodávky: 
Forma úhrady: 
Způsob dopravy: 

01 .10 .21 
převod. pplk. 

Doprava dodavatelem 

Faktura na adresu: 

 

Na Šabatce 2050/17 
14300 Praha 4 - Komořany 

Telefon : 
Dodávka na adresu: 
Na Šabatce 2050/17 
143 00 Praha 4 - Komořany 

Telefon pobočky x střediska: 
Pracovníkø 
Telefon: 
Mail: 
Správce rozpočtu a podpis: 

Český hydrometeorologický ústav 
Na Šabatce 2050/17 
143 O0 Praha 12 

Bankovní spojení: 

IČ: 00020699 CZ00020699 

tel.: 
I 

AQUATEST 8.8. 
Geologické 988/4 
152 00 Praha 5 

IČ: 

tel.: 

44794843 DIČ: CZ44794843 

I 

Plnění objednávky bude použito pro činností. kdy ČHMÚ nenl osobou povinnou k dani podle § 5  odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.. O dani z padané 
hodnoty 

prøúınšı objednávky . 
nn 

Identifikace CSN I Rozměry 
Dodavatelské ćı .F o fa měnu Cena za MJ I Typ øä předmětu Množství MJ 

Analýzy emergerıtních polutantů 
325 ks 683.00 

Analýzy emergentních polutantů uvedených V příloze ve 325 vzorcích podzemních vod 

Předpokládaná cena s DPH: 221 975.00 
I 

I ı 
i 

Upozornění: 
Na faktuře uveďte číslo naši objednávky. v připadá přasáhneli předmět plnění 50 000Kč bez DPH potvrzenou objednávku přiložte. 
Na vystavované faktuře je nutné uváděl údaje O firmo. jménu nebo názvu. sídle nebo místu podnikání a IC v souladu se zápisem OR nebo jiné 
evidence. V případě neúplnosti či nesprávných údaje bude faktura vrácena zpět k doplnění. 
Cena za předmět plnènl je určena v souladu S platnými předpisy o cenách jako cena pevná. nepřekročitelná a nejvýše přípustná. 
Odsouhlasenim přijaté objednávky na základě písemného potvrzení O její akceptaci vzniká smlouva. na které se vzlahujl ustanoven! zákona č. 
B9/2012 Sb.. občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů. 
Ve smyslu §2 odst. 1 zákona c. 340/2015 Sb.. o zWaštnich podmínkách úcinnostl některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o 
registru smluv), vzniká zákonná povinnost CHMU zveřejnil obsah akoeptovane objednávky v registru smluv do 30 dnů, přesáhne-li 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: 01 .09.21 D
R
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řizovací listiny W200269/04 ze dne 15.6.2001 u MŽP v Praze 

Zpracováno informačním systémem Solitea Varna Strana 1 5 Solibaa Verna 
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