objednávka č. o - 0050/MjT/2021

středočeský kraj

Odběratel:

Dodavatel:

Středočeský kraj

Karel Trnka

Zborovská l l, 150 21 Praha 5

Pod Hájem 173

číslo

Obořiště 262 12

IČO: 70891095

IČ: 49840771

DIČ: CZ70891095

Neplátce DPH

Datum:

17.8.2021

Množství

.Jednotka

Objednáváme ll VáS:
Předmět ob,jednávky

Oprava koupelny (v bytě nájemnice Maximové) v bytovém domě Budeničky 39

Cena s DPH
44 190 KČ

Specifikace prací:
Jedná se o demontáž, odvoz nefunkčního zařízení včetně ekologické likvidace vzniklého odpadu a
dodávku s montáží nového vybavení koupelny.
(Výměna vany, umyvadla, sanitárního příslušenství.)

Celková cena dodávky

44 190 Kč

Není plátce DPH
Místo dodání: Budeničky 39
Termín dodání: do 10 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude
provedeno e-inailem, osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být
ke splnění této objednávky vyzván jiný dodavatel.
Součástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedením a po
provedení výše uvedených prací s tím, Že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího
protokolu plnění dané objednávky.

Objednávku zpracoval: Jana Kuklíková

Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky
včetně DPH za každý započatý den prodlení.
Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktuiy bez tohoto ozl1ačení Vám budou vráceny k doplnění.
Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého materiálu.
Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů
Dodavatel akceptací objednávky souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, vedeném dle
zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednávka bude pro tento účel
anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např.
začernění podpisů, míst trvalých pobytů, apod., nikoli však identifikačních čísel, názvů a sídel firem,
jména jednatele, atd. Zveřejnění provede odběratel dle potřeby, dané obecně závaznými právními předpisy
a svými interními předpisy.

Ing. Jaroslav Řikovský, mpa
vedoucí Odboru majetku
a hospodářské správy
Potvrzení objednávky dodavatelem:
Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

D"t'"'

31 08 2021

TRNKA KAREL

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Jméno, příjmení, Júnkce, podpis
Razítko dodavatele

Objednávku zpracoval: Jana Kuklíková

