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/bjednate|:

Hasičský záchránný sbor Královéh,radeckěho ;
' :' ' "' . 'kraje i

nábřĹži U přNózu 12,2/4

500 Hradec Krá|ov'ě 3

Bankoýní.Sp,ójeni: : ' ' ","' ' '
lČi ,.'i" ·' '."" DIČ: CZ70882ŠÍ!'5 .

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 Králové 3

Adresa dodávky:

HZS KH kraje - ŠRS Hájemství
ŠRS Hájemství 33

544 01 Dvůr Králové - Vítězná

OBJEDNÁVKA Č.

' Datum vystaveni,'
14.07.2022

Doda vatel:
Přemysl Zídka
Černilov 445
Černilov
503 43
lČ: 13567675 DIČ: 6201031793

Datum uskutečněni plněni zakázky:
do 30.10. 2022

Způsob úhrady:

Způsob dopravy:

bankovním převodem
dodavatelem

Č/s/orezervace:

Pol. Nomenklatura -katalog. Označení Počet M!'. Cena za MJ Cena celkem
číslo

1. Oprava zakládací lišty
zateplovací omítky na hlavní
budově ŠRS Hájemství. 1 ses 99502,43 99 502,43 Kč
Faktura bude vystavena v
režimu přenesené daňové
povinnosti.

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM BEZ DPH 99 502,43 Kč
Závazné pokyny pro dodavatele:

1. Dodržujte adresu a název objednatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na faktuře uvádějte vždy číslo naši objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
3. Zde uvedená cena včetně DPH je maximálni cena vaši faktury.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednavateli,
5, Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodáni.
6. Elektronicky přijímáme pouze faktury v technické forn]ě dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura

musí být opatřena uznávaným elektronickým podpise n.ebo uznávanou .elektronickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

7. Zadavatel požaduje písemné odsouhlaseni objednávky, přičemž postačuje e-mailová forma, na e-mail uvedený niže (pod jménem
vystavovatele).

Vystavil:
Telefon:
E-mail:
Datum: 14.07.2022
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