OBJEDNÁVKA č. OB153/2022
Objednatel:

Dodavatel:

Název:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Název:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo:

Evropská 866/67,
160 00 Praha 6‐Vokovice

Sídlo:

Ke Kablu 971/1,
10200 Praha ‐ Hostivař

IČO:

25656112

IČO:

25656635

DIČ:

CZ25656112

DIČ:

CZ25656635

ID dodavatele:

88064464

IBAN:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
BIC:
Elektronická fakturace:
Pro formát faktur ISDOCX: isdocx@pvs.cz
Ostatní formáty:

fakturace@pvs.cz

Dodací adresa:

Termín dodávky:

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6, Vokovice

30. 11. 2022

Objednávka schválena dne 04. 07. 2022

Předmět plnění: 15_OSK_Kunratice/Braník
 P rovedení průzkumu včetně vyčištění oddílné srážkové kanalizace a vstupních šachet v k.ú. Kunratice/Braník, na základě zpracované cenové
nabídky, která je přílohou této objednávky.
Pořadí Položka
1

kamerový průzkum včetně čištění

Množství

Cena za MJ

1,00

480 000,00
Celkem bez DPH:

Částka Měna
480 000,00
480 000,00 CZK

Tato objednávka byla vytvořena na základě předchozí komunikace a obsahuje dohodnuté podmínky. Dodavatel má povinnost objednávku zkontrolovat nebo
uplatnit výhrady v níže uvedeném termínu.
Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je právnickou osobou, v níž má územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, která byla
založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. S ohledem na
tuto skutečnost by tato objednávka nemusela být uveřejněna v registru smluv, avšak strany se přesto dohodly na uveřejnění této objednávky v
registru smluv. Dodavatel proto bere na vědomí, že tato objednávka (text bez příloh) bude zveřejněna prostřednictvím registru smluv dle uvedeného
zákona v termínu 3 dnů po odeslání objednávky dodavateli.Pokud dodavatel v uvedené lhůtě neuplatní písemně své výhrady ke zveřejnění, má se
za to, že uplynutím uvedené lhůty nemá žádné výhrady a se zveřejněním souhlasí. Ve stejném termínu může dodavatel uplatnit připomínky k
obsahu objednávky, jinak považuje objednatel tuto objednávku za dodavatelem akceptovanou.
Dodavatel zašle potvrzenou objednávku e‐mailem na adresu: majetek@pvs.cz
Po dokončení plnění podle této objednávky dodavatel vystaví daňový doklad, na kterém musí být uvedeno číslo této objednávky a pokud je
objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy i číslo této smlouvy. Bez této náležitosti bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění. Splatnost
daňového dokladu musí být stanoven 30 dní od data vystavení faktury, minimálně však 21 dní od data doručení, pokud není písemně upraveno
jinak.

Potvrzení dodavatele:
Výslovnou akceptací objednávky, zahájením plnění jejího předmětu nebo uplynutím termínu pro připomínky dodavatel bez výhrad objednávku
přijímá a potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup zboží a služeb PVS umístěné na webových stránkách PVS na
URL adrese https://www.pvs.cz/files/pvs/PVSVOP.pdf.
Datum a podpis:
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