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Objednávka č:

o/ovsmzm/zozz
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' * “353mm 1 15.8.2022

Dodavatel:

E

Gdběmtcl:

atm-calm Pecka s.r.o.

l

Městská část Praha 9

Holečkova 789/49

Sukolavaká 14/324

15000
PrahaS
itéo; 24300543

DIČ:

(3224309543

;
Í
!

13049

1;;

Prams:

;];qu qujení:
imam ústav odbě

„ggg 00063894
DIČ: (3200053894
Vyřizuje: Kadeřúbková oig’a
%

iČlslo účtu:

'Eelsíun: \

+420283091243

;

&'$-ng1:

kaderabkovao©praha$a

Kompetent:
Datum vystavení:

*

j

Toman Leoš Ing.
15.8.2022

Twain:

30.93022

U plátce DPH bude faktura proplaceni pom v případě, h účet na ní Maxims“: hnát; saragglasmvaný m ml:
Pukud je plnění DPH v režimu přenesené dlinvé povinnoaﬂ, mu! by: faktura dumšm nejpozději 3. den unledujicﬂm měsíce mnicdnéno
plnění.
Na 5mm dodnvum My uvede celé číslo objednávky.
Pokud »: sun: znamu mpohhllvým pum dun! dle un. ; 105a rikam a: WM su, (: elm :: přidané Minuty, ve znění pouličních
pfedphi. je ubjednntcl oprivněu
uhradit amu u zdanitelné plnicí činům bez DPH :: ilia-min samotné HPH prove-2 přšmu na m: přitlulnélo uprivce daně dle un. ; 109zákona a DPH. Zaplacení!
částky ve vyu DPH na účet arím du! zhnuwlule n zaplacením cam,: be: MK :11va je 33315511 úvazek (Meantime nhudlt sjednanou
cenu.
Ohjadnavﬁme u vas podle platných zákonných mumie e odbém soda—gc xlmžé a Slawall LEF; (audi—vily:

výmalba objektu ev. 669 — ubytovací část, Podvinný mlýn, Praha 9 pro uprchlíky z Ukrajiny dle cenové nabídky ze
dne 11.08.2022
stavební práce 222.574,- bez DPH
dopravné, přesun hmot 13.354,44 bez DPH

V'RN, 625 4.451,“ ba DPH
Výměna výtokových armatur a drobné: opravy bude“ vyúčmvány dle zkutečnasti.
Celková čistka:

CZK 290 859,70

“Podpisem dodavatel potvrzuje akcepmci objednávky a malým se mařqínčaím Gbimnávky \; mgístm smluv.
Lhůta k přijetí této objednávky je I4 dnů nd jejiho vyhotovení.
Přijetí objednávky & jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu g“ {740
Přijetí objednﬁvky pouhým dodavatelem plněním ve smyslu š W44 zálcf)
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