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BYI"OPRAV s.r.o.
Dmhobejkva I'ň3/41
190 00 PRA7-!A 9
25198282
CZ26!9S282

«

Název Mčsíská část Mia 4
Adresa Amala Siaška 2059/80b

14CK)0 Praha
µč 00063584
'DIČ CZ000635M

~ ' 4 " . "

y zascmpeni: 4-i\4ajetková, ms.
sídlem: Plamínkové 1592/4, Pmha

lČ: 2&477456
DIČ: CZ2b"477456

v I'cjgňk'ů vdmhí Més&ým 'l' ?r,tZc.
Mdli B, 14768
Hmzeno z 6čtíu
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@mvy \'ésač
:novC ph"pajky vČdi:Č PIDO,

mvizc, ?kíiášW.

Ó5 8'65;37

VANÉŘ !'A\'EL

CelkovC přeäpokMtkM ná!úady (bez DPH):
é

65 865,37

Zdaútejné philžai podéhá. Mimu pk=seni daňOcé povinnosti dle gamgmňi 92 f) čisto 235/2004 Sb., o dani z pžiúnC
hodmty, " glatném zr.ětji, kód k!?$ifik?ce,pFQdukce 43.22.1 ]-!nsíaizce vody kanalizace.
Na ziákkdě 92 El) Qcis.t, 2 tóbím zákonz j,e v případě ij=e$eRi &äiovépovinnosů DPtl "povinm ria doklaa a píi21m
pláce, pyo kteňha je plněni uskmU:zěnô.

. e'Mg; Tomáš Dolanský
veáonci úseku spiávy

Vysm'ii:
dodášmMC

Kopii €Qj¢~ky ťákmť'e. Je-ji !äkmm'áao na zákkdiě smlatwy urtiňe na láktuic čkb
Sp!áumt kkCmr 3ú' ehiií oůr il:íe päm:uěho lmždč tmůry z:l bUt tlo tří
ču dMjejíhe
Pazor!!!

mčit'č Za šktidy. vmikr.ou ?íí», že b;:ste Vám zadaně pnite íůjs. bätcľ: al práce hkstc zš kcmu!y. V připadC,

%e Ze uma mkázkyMc Yýšším® čé täó idčnmwt t¢3 mši N¢mEč dsm!íáU ©cňtj 73:ýš=mL
Kocý jmdnikí#d mu9 áľc Š ä35 odst.- l zäk=. č. 9}i20!2 Sh. úkoaiku urádG aa obcaQájich Ešúnřkh r 1qu!kj u=&r9

jiEl?k$mľys:rmj¢ mttámmí ô nz ůccht pmhiikiini dkmsl. § g zákom č 25U20?6 Sk. d rEkmýeh pře$mµía.
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