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tel.: 950 530 111
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Fakturu zašlete na adresu:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králově

Adresa dodávky:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové

OBJEDNÁVKA Č.

Datum vystavení: 17,12. 2021

Dodavatel:

ZOOKEE s.r.o.
Kíimentská 2067/34
110 00 Praha
IČO: 26001217

Datum uskutečnění plnění zakázky:
22.12.2021

µůsob úhrady: bankovním převodem
Způsob d'oprayy: dodavatelem

ČÍslo rezervace:

Fbl. Nomenklatura - Označenl Fbčet Mj Cena za MJ Cena celkem
katalog. číslo

Triko'krátký rukáv ze značkového funkčního
mateňálu Coolmax Tech s potiskem HZS 800 ks 431,00 344 800,00
Km|ovéhradeckéhcj kraje

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH Ĺ
Závazné pQkyny pm dodavatele:

1, Dodížujte adresu a název objednatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na hktuřé uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak vám nebudo faktura proplacena.
3. Zde uvedená cena včetíN DPH je maximálni cena vaši fáktury.
4. Faktum je splatná do 30 kalendáMfch dnů od jejfho doručení abjednavateli,
5, DQdavate| poskytne cbjednavatefi zámku na dodané zboží nebo dGo po dobu minimálně 24 měslců cd dQdání.
6, Elektronicky přljfmäme pouze kktury v technické farmě dle zákona č. 563/1991 Sb,, (j ů&tnictvl, ve znění pozdějších pčédpisů.

Faktura musÉ být opatřena uznávaným etekbcmickým podpise nebo uznávanou elektmickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb., o
elektmnickém pQdpisu a q změně někktých dalškh zákcnů (žákem q etektmnlckěm podpisu), ve zněaľ pozdějších předpisů.

7. Zadavatel pQžáďuj6 pŕsemné odsauhlaseni objednávky, přičemž postačuje e·mailová forma, na e-mail uvedený nlže (pod jménem
vystavovatele).

Vystavil:
Telefon
E-mil:
Datum: razltko a podpis

objednatele
pNrzěřiíaqgggä " é, datum, razítko a
í_—"'""" podpis

4'7
(""" Česká republika
' HAsičský záchranný sbor

Králoůéhradeckého krajé
nábřeží U přívozu 122/4

500 03 Hraďec Králové
IČ: 70882525

CZ-NUTS: CZ0521
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Svitavy 15.12.2021
Milan jurka






