
 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

Tel.: 251 170 202, info@pvs.cz, www.pvs.cz IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112 

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290. Datová schránka: a75fsn2 

 

OBJEDNÁVKA 

 
číslo: 

 
9-288/L3500/22 

OBJEDNATEL 

 
 Zhotovitel 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
Evropská 866/67, Vokovice, 160 00  Praha 6 
Bankovní spojení:  
 
IČ: 25656112 
DIČ: CZ25656112 
Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v 
Praze oddíl B, vložka 5290 

 Servis ISA s.r.o. 

Markupova 2707/10 

193 00 Praha - Horní Počernice 

 
 
IČ: 28945077 
DIČ: CZ28945077 

  

Dodací lhůta: dle popisu Ze dne: 01.08.2022 

Dopravní dispozice: dodat na adresu Evropská 866/67, Praha 6 Plátce DPH: Ano 

 

OBJEDNÁVÁME 

Objednáváme u Vás jednostupňovou projektovou dokumentaci, včetně kontrolního rozpočtu, vyjádření DOSS a 
stanoviska stavebního úřadu k provedení udržovacích prací v rámci akce PVS: 

 

Číslo akce:1/1/L35/00 

Název akce: Rekonstrukce kanalizace, ul. Kyselova, P8 

 

Dokumentace bude odevzdána do 31. 1. 2023 s fakturací ve výši 444 969,- Kč bez DPH 

IČ bude předána 1 měsíc po získání všech vyjádření DOSS s fakturací ve výši 54 759,- Kč bez DPH 

 

Celková cena nepřesáhne 499 729,00 Kč bez DPH 

 

Zhotovitel přijímá zásady a principy Protikorupčního programu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a potvrzuje, že se 
seznámil s Etickým kodexem PVS dostupným na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program 

Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, objednatel zveřejní tuto objednávku v Registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje 
souhlas. 
Podepsané objednávky (2x) oprávněnou osobou předá zhotovitel osobně nebo zašle na adresu objednatele. 

Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu 
provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad 
vrácen zpět k doplnění. 

     

Vyřizuje: 
 

 Za objednatele: 
Razítko a podpis: 

 Za zhotovitele: 
Razítko a podpis: 
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