
objcdnávka OBJD 21 l 685 - Městská částPmha 4

Objedn 'v č.: OBJD2021/2685

iDES 14.I0.2021 I(k03:13

Vystavena dne: 14.10.2021

Dodavatel U Odběratel
Název EL-EX Spol. s r.o. Název Městská část Praha 4
Adresa Milánská 410 Adresa Antala Staška 2059/80b

10900 Praha 14000 Praha
IČO 41691121 TČ 00063584
DIČ CZ41691121 DIČ CZ00063584

v zastoupení: 4-Majetková, a.s.
se sídlem: Plamínkové 1592/4, 14000 Praha
IČ: 28477456
DIČ: CZ28477456
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mčstským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 14768

Hrazeno z účtu:

Místo plnění Druh Text Termín KČ
realizace
do

Horáčkova 1095/1 43.21.10 Elektroinstalační Objednáváme u vás odstranění závad yyplývajicí z 31.10.2021 70 000,00
práce elektro revize

Celkové předpokládané náklady (bez DPH): 70 000,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafií 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.2Ll0-Elekkoinstalačm práce.
Na základě paragrafů 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Mgr. Tomáš olanský
vedoucí úseku správy

Vystavil: Tomáš Jahoda, provozovna Plamínkové 1592/4
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.
Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, Že faktura bude doručena objednateli do tří
dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.
Pozor! I!
Převzetím objednávky ruČíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli vČae. Začátek a konec práce hlaste za účelem kontroly. V případě,
že zhotovitel aistl', ŽC cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objcdnatde a ten musš písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.
Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. l zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodMch listinách v tomto ustanoveni uvedené
skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o Spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:
Potvrzujeme převzetí Vaši objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyňzíýe:

Telefon:

Datum:
Razítko a podpis:

Datum: 2021.1 0.18"9"""°"°°'
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