
ČÍSLO OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT UVEDENO NA FAKTUŘE! 

Splatnost faktur je 30 dnů, pokud není ujednáno jinak. 

Na každé faktuře musí být dle § 435 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění uveden údaj o registraci 

IČO: 00253014 tel.:  xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

DIČ CZ00253014 fax.: xxxx xxx xxx xxx www.taborcz.eu 

Město Tábor 
Odbor životního prostředí 

 

*S00FX0193YWV* 
Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor S00FX0193YWV 

 

  

  VODNÍ DÍLA - TBD a.s.  

  Hybernská 1617/40  

  11000 Praha  

  

 

Tábor, dne: 05.01.2018 

OBJEDNÁVKA číslo: 2100/OD/00004/18 Kompetent xxxxx xxx xxx. 
 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  

Číslo: xxxxxxxxxxxxxx Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. 

 

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky: 

Druh zboží 
 

Technickobezpečnostní dohled nad VD Jordán v trvalém provozu v období 1/2018 - 12/2018 
 

1) průběžné zpracování výsledků měření prováděných obsluhou díla (import dat, vizualizace, správa databáze, aut. 

testování na mezní hodnoty a jejich hodnocení, 4x kontrolní prohlídka vodního díla včetně objektů a měření 

průsakových a tlakových poměrů na díle v rozsahu platného Programu TBD                           

čas plnění:  průběžně do 31.12.2018                                  cena 17.000,- Kč bez DPH 

2) 1x komplexní geodetické měření svislých posunů všech kontrolních bodů na hrázi, v terénu nad štolou, v beztlakové 

štole a na objektu uzávěrů metodou velmi přesné nivelace                         

Čas plnění: do 30.9.2018                                                      cena 36.000,- Kč bez DPH 

Celková cena díla 53.000,- Kč bez DPH. 

Objednatel prohlašuje, že výše uvedené plnění není používáno k ekonomické činnosti a nebude pro výše uvedenou dodávku 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel 

neposkytujeme svoje DIČ. 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                xxx. xxx xxxxx 

                                                                                                                                                                 vedoucí odboru životního prostředí 

                                                                                                                                           

 

 

 

Za dodavatele objednávku akceptoval - dne: 
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