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210802Číslo objednávky

09.09.2021Datum vystavení

Převodním příkazemZpůsob platby

Termín dodání

Způsob dopravy Dodavatel

- fakturační adresa

Splatnost faktury 21

Požadujeme :

OBJEDNÁVKA

00025798

Příspěvková organizaceTyp

OBJ - 210802Doklad

60077344 CZ60077344DIČIČ IČ

Objednáváme u Vás monitoring Plešného a Černého jezera na Šumavě pro účely NEC Directive.
Popis prací: 
(1) Chemismus vody (Ca, Mg, Na, K, Al, Fe, pH, alkalita, SO4, NO3, Cl, DOC, DON, Ptot) Plešného a Černého jezera v intervalu 3 týdny. 
(2) Množství a chemismus srážek (Ca, Mg, Na, K, Al, Fe, pH, alkalita, SO4, NO3, Cl, DOC, DON, Ptot) na 3 místech (jedna volná plocha a 2 lesní plochy) v
okolí každého z obou jezer (tj. celkem na 6 plochách) ve 2-4 týdenních intervalech.
(3) Měření množství odtoku z Plešného jezera (15-min interval, přepočet na denní průměry).
(4) Výpočet průtokově a časově vážených ročních průměrů koncentrací výše uvedených iontů v přítocích, celkovém vstupu do jezera (přítoky + depozice
na hladinu) a v odtoku z Plešného jezera.
Termín plnění objednávky: 9-11/2021

Množství Celkem s DPH%DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJPoložka MJ

1.00 605 000.0021Monitoring Plešného a Černého jezera na
Šumavě pro

500 000.00 105 000.00

Razítko a podpis

Kč605 000.00
J

E

Koppová Lenka

Vyřizuje Přibližná celková cena

Prosím o uvedení našeho čísla objednávky na faktuře.
Objednatel  je  povinen  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  zveřejnit  v  registru  smluv  objednávky  a  jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující
50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje  písemné potvrzení  objednávky  plnění  nad  tuto  částku.  Za  tímto  účelem  je 
dodavatel povinen  přijetí  objednávky  bez  odkladu  písemně  potvrdit,  jinak  nelze  objednané plnění  přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas
se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho
zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona

V případě, že váš ERP systém umožňuje generovat formát faktur s příponou isdoc/isdocx, zasílejte prosím faktury prostřednictvím datové schránky v
tomto formátu, případně na elektronickou podatelnu podatelna@geology.cz, kde budou automaticky zpracovány .
Platné elektronické podpisy:
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(*) ČGS je zřízena vládním nařízením č. 80/1950 Sb. ze dne 20.6.1950.

© MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz


