
Objednávka č. o - 0052/mjt/2021 středočeský kraj

Odběratel:
Středočeský kraj
Zborovská l l, 150 21 Praha 5
číslo účtu: 4440009090/6000
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Dodavatel:

Ing. Eva Valentová

170 00 Praha 7

IČO: 76143678, DIČ: CZ 6455211092

+
e

Datum: 09.09.2021

Objednáváme u Vás:
Předmět objednávky MnoŽství Jednotka Cena s DPH
Vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé v místě a čase pro LV 3441, k. ú. Milovice
nad Labem 98 736 KČ

Specifikace prací:
Vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé nemovitých věcí zapsaných na LV 3441, k. ú.
Milovice nad Labem.

Celková cena dodávky včetně DPH
Celková cena dodávky bez DPH

Místo dodání: KUSK Zborovská l l, Praha 5

98 736 Kč
81 600 Kč

Termín dodání: do 30 kalendářních dní od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dní od jejího doručení dodavateli, které bude
provedeno osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována vybraným dodavatelem v daném
limitu, může být ke splnění VZMR a akceptaci objednávky vyzván jiný dodavatel.

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. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.
Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů

Objednávku zpracoval: Jana Kuklíková



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 intemíini předpisy.

I lav Řikovský, mpa
vedoucí Odboru majetku
a hospodářské spráy

Potvrzení ohjednávky dodavatelem:
výše uvedeľlou objednávku akceptujeme.
Da'um'

k.Cm
Jméno, příimenl: funkce, podpis
Razítko dodavatele
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Objednávku zpracoval: Jana Kuklíková Telefon: 257 280 546 E-mail: kuklikova@kr-s.cz


