
Objednávka OBJ17/ 1004 MĚSTSKÁ CAST PRAHA id

iObjednávka č.: OBJI7/1004

OMPl6972017
Vystavena dne:

Odběratel
Název
Adresa

lČ
DIČ
v zastoupeni:
sc sídlem:
lC:
DIČ.
spisová značka:

IDES 13.102017 09:08:39

Dodavatel
Název
Adresa

ic
DIČ

ARMATPRAHA s.r.o.
vrchlického 164/16
150 00 Praha
24814938
CZ24814938

Hrazeno z účtu:

04.10.2017

MĚSTSKÁ CÁST PRAHA 10
Vršovická 1429/68
101 38 PRAHA 10
00063941
CZ00063941
PMC FACILITY a.s
V Předpolí 13/289, 100 00 PRAHA 10

' 48036242

CZ48036242
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1082
6
189026-2000733369/0800

" Mim plněni Druh " Text " Termin Kč l
realizace
do

' l BÉLUCERKEVSKÁ 6(W29 vymCny vyin¢nu plyncwóhů kotíc 3 l. 10.20 I 7 76 141,5U
prostor 3 předmětů kotci kondenučnl.kotcl je nevyhovujlcj dle

, posudku
Telefon domu

Celkové náklady (včetně DPH): 76 141,50
Cašt µj ál\d LUCelkové náklady bez DPH AMC FACILITY 66.210,00

Vystavil:
P PMC FACILITY a.s.

Provozovna Praha 10
Smluvni strany výslovně sjednávají. Ze lův dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosn nčkterých smluv,

jisti odběratel, tj. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA

10.

Akceptuji tuto nabídku včetně terminu realizace a ceny zakázky.

Datum' 4.10.2017

Razítko a podpis dodavatde:

Upozorněni pro dodavatele:
Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, Liveďtejcjí číslo, Faktum musí kromě obvyklých
náležitosti, jako jsou ičo, DIČ, bankovní spojeni, datum zdanitelného plnční a datum splatnosti, dále obsahova[:

Popis práci nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů
o dodaném množství, druhu El jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých
druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. Cena dopravy - sazby za km,
počet km a popis odkud kam byla doprava provedena.
V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb.
c) dum z přidané hodnoty. v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně,
nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplněni Těmín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dni od jejího doručeni.

POZOR - při opravách v bytech pIati pro nájemní byty ustanoveni § 2257 odst. 2 NOZ a nařízeni vlády č. 308/2016 Sb.
Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, Ze byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném terminu a za
dodržováni vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlaste za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele
a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedeni odpovídá

- I -


