
PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39  Chlumec
IČO:  00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Trutnov
                                                                                                                                           5. 10. 2017

 Dodací lhůta:     do 15. 12. 2017
Bank. spoj.:    Komerční banka, a. s., pobočka Most
Číslo účtu:      
DIČ          :      CZ0007536

 Platební podmínky:  splatné do 30 dnů od doručení daňového
dokladu Předpokládaná cena:   273 197,64  Kč bez DPH

Dodejte na adresu:   Palivový kombinát Ústí, s. p.
středisko Východočeské uhelné doly

                                 ZBZS Strážkovice 70
542 34  Malé Svatoňovice

 Položka
 číslo

Předmět Jednotka
množství

Množství

Zemní práce a zahloubení průzkumné jámy stavby v rozsahu cenové nabídky
ze dne 22. 9. 2017

Kód akce: A 3087

Název akce: Úprava výtoku důlních vod Josef 5, Bohdašín
Na fakturu nutno uvést kód a název akce.

Nedílnou přílohou této objednávky je ustanovení k institutu nespolehlivého
plátce a povinnosti uvádět zveřejnění čísla účtu

.
Upozornění: Dodavatel bere na vědomí, že objednatel (PKÚ s.p.) je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinnen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru
smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

                     Podle ustanovení § 28, zákona č. 235/04 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí daňový doklad (faktura) obsahovat  všechny
náležitosti daňového dokladu, jinak nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění.

Fakturu zašlete dvojmo na adresu:
Palivový kombinát Ústí s. p.
středisko Východočeské uhelné doly
Železničářská 506
541 01 TRUTNOV                                                                                                                 Ing. Petr Lenc
                                                                                                                                                        ředitel
                                                                                                                                          Palivový kombinát Ústí s. p.

OBJEDNÁVKA č.   OV – 14.71.10 – 17 - 0753
………………………………...……….

Referent     Linka
……………………              ………………...

…………………….               ……………

STAKO Červený Kostelec s. r. o.
Lhota za Červeným Kostelcem  393
549 41  ČERVENÝ KOSTELEC

IČO: 455 36 422
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