
ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - 531 
Šeříková 616/1, 150 85  Praha 5 – Malá Strana 
 
 
Dodavatel: ContiTrade Services, s.r.o.   Počet listů: 1 
                  Studentská 56       
                  323 00 Plzeň    
 
IČO: 41193598 
DIČ: CZ41193598 
 
Váš dopis značky/ze dne Naše značka (č. objednávky)            Vyřizuje  Praze dne  
                                                    20190834/SSHR/01314/23                       viz. el. podpis 
Věc: Objednávka 

 
Objednáváme pro pobočku 16 ks pneu, duší a vložek k výměně u přívěsů na 
pitnou vodu 3,4m3,, dle přiložené cenové nabídky.  
 

 
Předpokládaná cena vč. DPH:  120.320,85  Kč   

 
Místo dodání:  SSHR – středisko 
                           

 
Kontaktní osoba:  , tel.:  e-mail: @  

 
PROHLÁŠENÍ 
Dodavatel tímto bere na vědomí, že objednatel ve vztahu k plnění této objednávky není plátcem 
DPH, neboť není osobou povinnou k dani ve smyslu § 5 odst. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Na dodavatele se tak nevztahuje 
režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e Zákona. 
 
Objednávka se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění objednávky zajišťuje objednatel. 
 

Fakturační adresa je uvedena v záhlaví této objednávky. 
Datum splatnosti musí být alespoň 21 dní od data doručení faktury na Správu. 
Faktura musí obsahovat číslo objednávky a název střediska, kam bylo zboží (služba) 
dodáno. Součástí faktury musí být potvrzený dodací list o převzetí zboží nebo výkaz  
o provedených službách. 
 
Správa státních hmotných rezerv přijímá dodavatelské faktury prostřednictvím: 

1. Datových schránek – číslo DS: 4iqaa3x 
2. E-podatelny:    epodatelna@sshr.cz 
3. Poštovní adresy:   Správa státních hmotných rezerv – stř. 531 

Šeříková 616/1  
150 85 Praha 5 – Malá Strana 

Dodavatel je povinen přijetí (akceptaci) objednávky potvrdit, a to nejpozději do 5 kalendářních 
dní ode dne odeslání objednávky na email @ Potvrzením objednávky se dodavatel 
zavazuje, že objednávku včas a řádně vyřídí. 
 
      
                                                                         Ing. Vladimír Vav
                                                                                          ředitel odb
                          
Příloha: Cenová nabídka: ContiTrade Services, s.r.o. ze dne 17.01.2023 
 
Bank. spojení: ČNB Praha, č. účtu: 120002-85508881/0710     
IČO: 48133990 TELEFON:  E-MAIL: 
DIČ: CZ 48133990                                                datová schránka: 4iqaa3x   www.sshr.cz 

Digitálně podepsal 

Ing. Vladimír 

Vavrinec, MBA 

Datum: 2023.01.30 

11:18:30 +01'00'
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