
Objednávka č.: OBJD2018/352 Vystavena dne: 22.03.2018 

Dodavatel Odběratel 

Název Vertikály - výškové a stavební práce s.r.o. Název MČ PRAHA 17 

Adresa Břevnovská 1692/6 Adresa Žalanského 291/12 

16900 PRAHA 163 00 PRAHA 17 

IČ 24263435 IČ 00231223 

DIČ CZ24263435 DIČ CZ00231223 

v zastoupení: OPTIMIS spol. s r.o. 

se sídlem: BENDOVA 1121/5, 163 00 PRAHA 6 

IČ: 63982412 

DIČ: CZ00231223 

Hrazeno z účtu: 

Místo plnění Druh Text Kč 
1 ŽUFANOVA 1094/12 Opravy a udržování - velké 

plánované 

obj. po rekonstrukci elektroinstalace a výměně RS na chodbách 

domu provedení drobných zednických a lakýrnických oprav, 

výmalby společných prostor domu , provedeni úklidu 

129 000,00 

Celkové nákladytvčetně DPH): 129 000,00 

Vystavil: Naďa Urbanová 

Upozornění pro dodavatele: 

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy. 

Faktura musí dále obsahovat: 

- místo a termín plnění 

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce 

Pozor !!! 

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a 

předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hla.u. za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které 

byly práce provedeny a IČO a DIČ majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. 

V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně 

odsouhlasit cenu zvýšenou. 
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