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OBJ220936Číslo objednávky

07.09.2022Datum vystavení

Převodním příkazemZpůsob platby

Termín dodání

Způsob dopravy Dodavatel

- fakturační adresa

Splatnost faktury 21

Požadujeme :

OBJEDNÁVKA

00025798

Příspěvková organizaceTyp

OBJ - 220936Doklad

29311951 CZ29311951DIČIČ IČ

Objednáváme u Vás odběry půdních vzorků dle nabídky.
Popis: V půdních sondách v terénu dle označení objednatele budou odebrány půdní vzorky v šesti horizontech. U vzorků opadu O a F+H + svrchní
minerální horizont (0-10 cm) bude proveden kvantitativní odběr metodou ICP Forest v rámu o ploše 0,5 m2. Budou změřeny mocnosti horizontů, polní
hmotnosti odebraných vzorků a procento sušiny při 60 °C.
Dále budou kvalitativně odebrány vzorky minerální půdy v horizontech 10-20 cm, 20-40 cm, 40-80 cm. Vzorky budou prosítovány na frakci 2 mm (u O a
F+H 5 mm), usušeny při 105 °C (stanoveno procento sušiny na alikvótním vzorku) a dodány k dalšímu zpracování na adresu ČGS, Geologická 6, 152 00
Praha 6. Od každého usušeného a prosítovaného vzorku bude dodáno nejméně 0,5 kg vzorku.
Množství: 20 sond

Množství Celkem s DPH%DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJPoložka MJ

1.00 241 274.0021Odběry půdních vzorků 199 400.00 41 874.00

Razítko a podpis

Kč241 274.00
Pavla Holečková

E-mail: pavla.holeckova@geology.cz

Koppová Lenka

Vyřizuje

Vystavil(a)

Přibližná celková cena

Žádáme o zaslání potvrzení přijetí naši objednávky a  o uvedení našeho čísla objednávky na faktuře.
V případě celkové hodnoty objednávky vyšší jak 50.000 Kč bez DPH je objednatel  povinen  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  zveřejnit  v  registru  smluv 
objednávky  a  jejich akceptace.  Za  tímto  účelem  je  dodavatel povinen  přijetí objednávky  bez  odkladu písemně  potvrdit,  jinak  nelze  objednané
plnění  přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo
k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona. Objednávka nabývá platnosti dnem jejího
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě, že váš ERP systém umožňuje generovat formát faktur s příponou isdoc/isdocx, zasílejte prosím faktury prostřednictvím datové schránky v
tomto formátu, případně na elektronickou podatelnu podatelna@geology.cz, kde budou automaticky zpracovány .
Platné elektronické podpisy:
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(*) ČGS je zřízena vládním nařízením č. 80/1950 Sb. ze dne 20.6.1950.
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