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IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709
Česká zemědělská univerzita v Praze

KamýcKá 129
165 00 Prd  uzü Suchdol

Konečný příjemce
Pľocházka Luděk
FAPPZ
KAB

OBJEDNÁVKA OBJ/2108/0062/18

Dodavan 

IČO: 63073188 DIČ CZ63073188
Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

Veleslavínská 39
162 00 Praha 6

Datum vystavenI: 13.06.2018
Datum dodání:
Forma dooravy:

Fakturu adresujte na orgaliizaci, nikoli na konečného prijemce.
Objednávku vystavila : Hana Raichlová, tel 224382776.

Mno ž . MJ Název polož:Y

1 1 ks Oprava služebního vozu VW BA4 7686

Cena DPH Částka
bp.z DPH (b) DPH

Částka
celkem

70 834,46 2 14 875,24 85 709,70

Celková cena s DPH: 85 709,70 Kč

3 fakturou zašlete . kopii objednávky.
Ůblada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na úče: dodavatele zveřejněný podle §98
zákona o DP}1 správcem děiI,Č a to i v připadě, že na fak:Úře, nebo na daňovém dokladu oude uveden
jiný bankovni účet, Pokud dodavatel nehude mlt bankovní účet zveřejněný podle §98 zákona o DPIl
správcem daně, provede odběratel úhradu na bankovní účet až po leho zveřejnění správcem dané, an_ž
by byl odběratel v protiler:i s úhrada*,1. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí dodavatel
bezodkladně odběrateli.

Při plnění nad 50 000,- bez DPíl:
"5 okledem na dikci zákona č 340/2015 Sb. Sb., o regis!.ri: smluv požadujeme zas.áni písemné
akceptace (schválet:i) t.éto obíednávky, 2 to do 7 dnů od ýajihc zaslání. Bez pisemné akceptace
nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právn: účinky. Nebude-11 redy akceptace
objednávky dori:Čer a v požadovaném termínu, bude so považovánc za odrni:nutí objednávky, a tudlž :
1-1 neplynou pre objcanalele žádiié závazky. "

2řlka z ce operace (pracoviště, činnost, zakazka, podzakézka):

1. Soukup Josef, prof . Ing., CS-. :21150, 1322, 3208 '

Správce rozpcčtu:
1. Raichlová Hana

1 8. 06, 2018
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