
Objednávka PPR-19656-3/ČJ-2022-990670

Odběratel:
Česká republika - Ministerstvo ynitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
Zastoupen: Ing. Janein Benešem
náměstkem ředitele
IČO: 00007064
DIČ: CZ 00007064
Číslo účtu: l07-5504881/0710

Dodavatel
SIKO KOUPELNY a.s.
Skorkovská 1310
198 00 Praha 9 -Kyje

Zastoupen: Janem Seidleín - vedoucím velkoobchodu
Pav!e]n Vohnoutkou - vedoucím pobočky Cm

IČO: 26065801
DIČ: CZ CZ699005837
Číslo účtu: 7l2711863/0300

Předmět objednávky
Poř. . .. Cem/Mj Celkem ,l "
, Nazev materialu , Cen, celkem včetne DPHc. včetně DPH množství

l Radiátor elektrický 60x164 cm 3 460,00 Kč 20 69 200,00 Kč
2 -
3 - - -
4 - -

Celková cena vČetně 21% DPH a dopravy 69 200,00 KČ

Kontaktní osoba za odběratele:

Terniín dodání:
Místo dodání: Areál PP ČR Na Báních 1310; 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Osoba odpovědná za převzetí zboží: ,
Telefon:

Při nedodržení tennínu dodání Vám bude účtována sinluvni pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý, i započatý kalendářní
den prodlení,
Faktura inusí splňovat požadavky stanovené v § 29 Zákona č. 235/2004 Sb,, O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
§ 435 Občanského zákoníku.
Na fa ktuře uveďte číslo objednávky, označení dodavatele, odběratele a zašlete ji na adresu: , -

, , ;

Splatnost faktLll'y je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatehiého doničení na výše uvedenou adresa. V případě doručení faktury v
období od 15. prosince do 28. února se lhůia splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů,
Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního voLna nebo pracovního klidu, pak je dnein splatnosti nejbliž^ší následující
pracovní den.

Dodavatel poskytne záruku na materiál uvedený v předniětu objednávky ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí odběratelem.

Přílohou faktury bude kopie dodacího listu potvrzeného osobou oprávněnou k převzetí zboží,

Potvrzuji přijetí obj ednávky.
Prodávající objednávku přijímá a souhlasí s je,jími l)o(llnínkalni.
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