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Objednávka č. o - 0066/MjT/2021 Středočesk" kra'

Odběmtel: l)odava(c'|:
Středočeský kraj Alexandra 1)itčtová
Zborovská íl, ISO 21 Praha 5 . " "u.

' :-, ,C :,3. .. , .č 184 00 Praha 8 Dolní Chab'y
IČO: 70891095 IČO: 098 04 625
DIČ: CZ70891095 Není plátce DPH

e '"::,
t

Datum: i4.10202l

.

Objednáváme u Vás:
.Předmět objednávky Množství Jednotka. .Cena s DPH
Oprava elektroinstalace kotelny na adrese Středokluky, Školská \08 10 750 Kč

'r
Specifikace prací:
Výměna vadných stykačů a relé rozběhových čerpadel obou plynových kotlů v kotelně v objektu
na adrese Školská 106, Středokluky, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Kontrola příslušných
rozběhových kondenzátorů jednofázových oběhových čerpadel. Změřeni vinuti motorů třífázových
oběhových čerpadel. Odstranění zjištěných závad.

Celková cena dodávky

Není plátce DPH

10 750 Kč

Místo dodáni: Středokluky, Školská 106

Termin dodání: do 21 kalendářních dni od akceptace objednávky

Objednávka musí být akceptována do 7 kaknclářnich dnů od jcjiho dod,l\ atcli. kicic bude
provedeno cmnailan, osobnč nebo poš(o11. Nel)ll(lc-|i o|?ie(l|1ávktl akcq'lu\ íll)i1 \ danein limitu, lňll/C by l
kc splnění této objednávky vyzván jiný d()(k|víl|e|.
Součástí předávaeího protokolu je vYholoveni li)tod()klllllentµc" SlůVlb před jň'o\ edeniin a pc)
1Eovgkní výe uved£uajmí 8 tím, že tmo Ĺôtu(k)kulllcnhlce buck llc(|ilnoll součásti předávacího
protokolu plněni dané objednávky.
Sankce při ncdoclrZeni tern)inu splnčni objednávky je stanovena Vc \ vši 0,2 % z hodnoty objednávky
včetně OPIl za každý započatý den |)roc||elli.
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Při fakturaci uvádějte číslo naši objednávky. Faktury bez tohoto označeni Vám budou vráceny k doplnění.
Na faktuře musí být uvedeno číslo naši objednávky, soupis provedených prací a použitého mMeriálu.
Splatnost Vámi vystavené faktury musí být ncjménč 14 kalendářních dnů
Dodavatel akceptaci objednávky souhlasí se zvefejněnim této objednávky v registru smlw, vedeném dk

'q

zák. č. 340/2015 Sb.. o registru smluv, vc tnčni pozdčjšich předpisů. Objednávka bude pro tento účel '
anonymizována v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, což v tomto případě značí např.
začemčni podpisů. mist trvalých pobytů. apod., nikoli však identiňkačnich Císel, názvů a sídel firem.
jména jednatele. atd. Zveřejněni provede odběratel dle potřeby, dané obecnč závaznými právními předpisy '.
a svýiňi interními předpisy.
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Ing. J slav Řikovský. mpa
vedoucí Odboru ma/etku .ť'

u sprchy
.Potvrzení objedl)ávk\' dodavatelem:

výše uvedenou objednávku akccpll!jelÍ)e.

Datum: 2. A , .AO. 2K) 2"1
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ob,jcdnávku zpracovul: Jana Kuklfková
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