
OBJEDNÁVKA 

Doklad OBJ • 458 

�li 
Čfsloabjednávky 458/21/310

ODBĚRATEL - takturaaai ac1resa  
DIPl.0MAlICKÝ SERVIS 

Václavské náměstí B16/49 
110 00 Praha l 
ČeslcáreptbllkB 

IČ 00000175 DIČ:: CZ0000017S 
Typ Pl'fspěi.ttováorganlzaa! 

DODAVATEL
Zotrone s.r.o. 

Blanická 922/25 
120 00 Praha 2 
� 

IČ 05812259 me c:zoss12259 

Datum vvmvenf 12.10.2021 I l:fido Jednad I xxx 
I Smlouva l 

�& 

Tmnfndod6nl • 30.11.2021

ZIĎDbdDpravy Včetnedqnvy 

.... platbr PfewcWmiibzern 

Splatnoatfaldwy 21 dn6 

Objednáváme u Vás 
opravu terasy po zatlYcání na objektu xxx Na Zálnrc:e 28, Praha 6 dle 
cenové nabldky pi'edlo!enou ooe 11.10.2021 

Mnof:st.vf MJ ttbDPH C'allbez·DPIVMJ DPtVMJ CelklnlsDPH 
1.00 15 192 552.50 28882.88 22143S.38 

MaxlmMnf pffpustn6 Cll9M 221435.38Ki! 

Polofka 

0pllYa terasy po zatélcárlí 
Vystavll(a) 
xxx Telefon: xxx E-mal 
xxx

Ruftlm a podpl• 
-

f I DIPLOMATI

. \'áclm-ské ná
111 21 Praha 1
IC: 00000175

Pi'lkazce operaa!: 

Na faktufe uvádljte Bsfo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. 

Maximální pl'ípustná cena Je uvedena � DPH. 

Fakturace: 
Fakturu vystaví dodavatel objednatelJ po dodání výše uvedeného malerfálu a provedení � uvedenýd1 prací objedna�. ZhotDYltel je povinen 
vystavit a doručit fakturu Objednateli nejpozději do 10 dnO po dni uslwteblění zdanltElného plněri. 

Ostatnf ujednání: 
Zhotovitel odpovídá za doručení dallového dokladu OS v řádném tennínu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH - k odvodu DPH v re!lmu pfenesení 
daňové povinnosti za pl'íslušné obdobl (měslc), kdy bylo dílo uskutečněno, jinak se zavazuje uhradit zpOsobené penallzačn( sankce vyměfené 
Dl�u servisu Finančním ůfadem. 

OStatní vztahy se rldí ustanoveními občanského zákoníku a c:lalšíml obecně závaznými právními píedpisy a technickými normami. 

Odsouhlasenou a potvrzenou objednávku pošlete zpět na výše uvedenou adresu. 

Elektronidcou fakturu lze zas/lat pouze na email: epodatelna@ds.a 

Pokud po schválení bude vystavena objednávka nad 50 tis. Kč bez DPH bez návaznosti na předchozí smlouw, zodpovídá pffkazte operace za 
pfedání objednávky pl'íslušnému organizačnímu útvaru DS ke zve

IO!CON[SJI.
Bl,nidr.l 92112S
110DOFl'ahi11
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