
Odbor správy maj.

OBJEDNÁVKA č.: OSM/00028/2016

 

 

ODBĚRATEL: DODAVATEL:

Úřad městské části Praha 6 Energie stavební a báňská, a.s.

Odbor správy maj. Vašíčkova 3081

Čs. armády 601/23 Kladno 4

16052 Praha 6 272 04

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

    
č. ú. 27-2000866399/0800 Tel:

Fax: 420 224 313 302 Fax:

E: podateln@praha6.cz, www.praha6.cz E:

IČO: 00063703 DIČ: CZOOO63703 IČO: 45146802 DIČ: CZ45146802
  

ZASTOUPENÁ SNEO a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2,

162 00 Praha 6

IČO: 271 14 112

DIČ: CZ — 27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze.

 

oddíl B 9085

Příjemce dodávky: Odbor správy majetku

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Objednáno pro dům: Nad Kajetánkou 1414/7A,7B, Jílkova 96/8, Praha 6

Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme u Vás:

Předmět a rozsah zakázky:

- instalaci trativodů z drenážních trubek a zateplovacího systému soklu.

Cena:

59.620,50 s DPH

Termin dodání:

ihned po obdržení objednávky

Platební podmínky:

Zálohu objednatel neposkytuje. Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených po splnění jednotlivých

fází, uvedených ve výpočtu odměny.



Upozornění pro dodavatele:

Účetní/daňový doklad musí obsahovat podrobný rozpis činnosti (tj. materiál, práce, doprava apod.).

Splatnost účetního/daňového dokladu požadujeme minimálně 30 dní ode dne jeho doručení.

 

Účetní/daňový doklad musí obsahovat okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem

vyhotovení dokladu.

Je-li daňový doklad vyhotoven v režimu přenesení daňové povinnosti (dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), musí být na dokladu uvedeno „daň odvede zákazník“.

V opačném případě bude doklad vrácen dodavateli.

Je-li daňový doklad vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti, žádáme dodavatele, aby na dokladu uvedl

kód činnosti dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) vydané Českým statistickým úřadem. Obdobně žádáme

o uvedení tohoto kódu i u činnosti, jež by mohla být zaměněna za činnost, na níž se režim přeneseni daňové

povinnosti vztahuje. Neuvedení tohoto kódu může vést k vrácení dokladu dodavateli a z toho vyplývajícímu

nedodržení termínu splatnosti.

Kopii objednávky přiložte k účetnímu/daňovému dokladu. V případě, že je doklad vystaven současně

na základě smlouvy, uveďte na dokladu číslo této smlouvy.

V Praze dne: 24.8.2016

 

lng. Gabriela Lacinová

pověřena řízením OSM

Vystavil:

 

Příloha: Cenová nabídka



 

()BJ F.DNÁ VK A č.: ()SM/OOOZX/Zmó

h(H)\\AH—l:

Ž 51L";‘ x ”an:

/O *
\r'msčuuxg mx:

„% . \

I ).wni \p'nt . l n. '

I . -r!!‘;ndj. (ml :1 kladu“ 4

„w š' [“miml— ÍTŘH-l

h .R5\dhr‘ lb"

L'c/yn \ „\ (\ a » pv? l'mlmť— \ne/nému.

_ jut-JAHMFHU FHM
[cl

4)í;__'4š]=—_nj lan

nm.-dn n' pmhab u“ v. \\ \\ pmnuh g;; h

„, „ .mmtms nu.’ L'/.UHU(3F7()3 Kn. 45mm: m L /,:= Am.

/ \sml Phi GNU) a.s.

KM" Alun H476 2„ milu"

„_- Hr» n

( J .“! H H:

nu x/ "*“!14'33

. „mnu u ' -!»' „m \_* '\C\Yk\t'x—v'\ldg!1š— “u"

“'nclm L mnme; (\dhm sprch) mayclku

PŘEDMĚT omianNÁvm

()hicdnáno pro dum: \ad Kajcténkou Mist/7.4.78, Jilkma 96/8. Praha 6

\ mkhulc \ ;m u mnu mama; uhwdnmá'nc \: Vás

_l’1 mdmč! ;! ml.—mh Lakai/„M:

".I;,Lu|1:;m\ aiu / (irena/mcr Huhci— .. mluphwaúhu \\ »chu: soklu

Sena:

*“ 531'“- \ IH'H

 

,J‘ nun dudum,

* chdanx"s i‘“ \ mm.»

www:-Huh 1"- ‘(I ;,

i‘mlchnl pollnuum .

» “m r-Ivulvmk wcpi —i— \ [my Hdmeu.’ luldt‘ Hind/c? (\ nn mixte-.sk hunk,

_ ' | \WiHek u)-\’y\

 


