
Objednávka 110/ 2018 - PO

Fakultní nemocnice Hradec Králové Dodavatel

Provozní odbor M - SILNICE a.s.

Sokolská 581 Husova 1697

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové pardubice

530 03

Dıč: 0200179906 DIČ; 0242196868

ICO: 00179906 ICO 42196868

Banka Česká národní banka

Cisıø účtu 24639511/0710

Obchodni rejstřík Zř.Llstina MZČR - Č.j.MZDR 17266-II/2012

Vyřizuje : Datum vystavení: 3l.5.20|8

Telefon : Termín dodání:

E-MAIL:

Objednáváme u Vás: v
N

v Souladu S uzavřenou Rámcovou smlouvou (č.1750í2017) na provádění Oprav a údržby komunikací v

areálech FN HK v roce 2018 až 2021 Ze dne 15.9.2017 a Vasi cenovou nabídkou vyhodnocenou

dne 30.5.2018l objednáváme u Vás opravu komunikace v rset-šarm a termínu naší dílčí poptávky č
2; Př.Č.1.(NlĚN - výzva k podání nabídky Ze dne 16.5.2018).

Na fakturu nebo předávací protokol uveďte odkaz na:
- zakázku č. 002/2018!PO/Komunikace_2pevnéné plochy před b.č.47 a 15
- systémové ćíslo veřejné zakázky: N006í18N00006746
- evidenční Číslo VZ: P17V00123891

Termín realizace: v dobe od 1. 6. 2017 - 31. 8.2018

Celková smluvní cena: Kč 498 892,-- bez DPH.

Přenesená daňová povinnost.

Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v rámcove Smlouvé (IV.odstavec -fl
Platební podmínky a sankce).

Splatnost faktury je 30 dní 0d jejího prokazatelného doručení Objednateli.

S pozdravem

K faktuře přiložte rozpis prací s potvrzeným přehledem provedené služby.

Na faktuře uveďte číslo objednávky.

FN HK požaduje uvést k faktuře prohlášení

dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury

neni/je veden v registru nespolehlívých plátců
dané Z přidané hodnoty a bankovní účet
uvedeny na faktuře je účtem, který je
Správcem daně dle § 109 Z.č. 235/2004 Sb.
Zveřejnên.



od: _
Odesláno: 1. června 2018 8:03

K0mu= _
Předmět: RE: Obj. č.110/2018/PO k dílčí poptávce č.2 - oprava komunikace ve FN HK

Dobrý den paní-

děkují za objednávku a počítáme S tím....

Přeji krásný den

S pozdravem

vedoucí provozu HK

M - SILNICE a.s.

Oblastní závod SEVER

Upozornění: Týká-li Se tato emailová zpráva jednání o Smlouvě, bere jeji adresát v návaznosti na uSt. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, na vědomí, že ve Společnosti M - SILNICE a.s. podléhá uzavírání smluv Stanoveným interním pravidlům a důvodné Očekávání uzavření smlouvy je

tak možné až po příslušném interním Schválení Smlouvy v Systému společností M v SILNICE a.s. Obsah tohoto e-mailu má pouze nezávazný informativní

charakter, nezakládá jakékoliv závazky společnosti M - SILNICE a.S. a Slouží pouze ke komunikačním účelům. Veškeré Smlouvy jsou společností M-SILNICE

a.S. uzavírány/měněny/nebo rušeny výlučně písemnou formou. Společnost M - SILNICE a.s. Sí vyhrazuje právo jednak neuzavřítjakoukoliv smlouvu,

nepřijmoutjakýkolív návrh a jednak ukončit jednání o každé Smlouvě v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu Smlouvy Se Smluvním partnerem;

jakákoliv předsmluvní odpovědnost Společnosti M-SILNICE a.S. se vylučuje - Souhlas s uvedeným vyslovuje osoba, jednající Se Společnosti M - SILNICE a.s.,i

konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále pokračuje se Společnosti M - SILNICE a s jakýmkoliv Způsobem v jednání Přijetí návrhu

na uzavření Smlouvy (nabídky) S dodatkem nebo odchylkou se v Souladu S ust. š 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje

Ff0m=_
- ' Juneı 2018 7:31 Aıvı

Subject: Obj. č.110/2018/PO k dílčí poptávce č.2 - oprava komunikace ve FN HK

Dobré ráno pane inženýre,

v příloze Zasílám objednávku č. 110 na opravu komunikací v areálu FN HK, vysoutěženou přes elektronické tržiště
(Národní elektronický nástroj - NEN).

Prosím o písemnou akceptaci této objednávky (stačí formou odpovědi na tento e-mail).

Objednávka bude Zveřejněna v registru Smluv.

S pozdravem

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provozní odbor
Sokolská 581 | 500 05 Hradec Králové “- Nový Hradec Králové

1.6.2018


