
W TECHNOLOGIE
H LAVN i H O M ESTA Odhératelt
PRAHY Technologie Hlavni'ho mésta Prahy, 3.5.

1 Délnické 213/12
PU'Z naéi metropole 17000 Praha7—Hole§ovice

Cesko
Ié / DIC 25672541] (225672541

DOdaVflte': Dodaci adresa: Spisové znaéka: B 5402 vedené u Méstského scudu v
Praze, den zépisu: 9‘ éervna 1998

.rmwa

BRUDRA s.r.o. Technologie Hlavm'ho mésta Prahv, a.s.
Jemnické 312/17 Délnické 213/12
140 00 Praha 4 - Michle 170 00 Praha 7 - Hole§ovice

1&0: 48110841 fish: dokladu: 500 000070 Popis dodévky:
DIC; CZ48110841 Sklad: 001 Zakézka:

Code: Zpfisob dopravy:
Dbjednévka: Forma dhrady:

OBJEDNAVKA
CISLO ... '

500000070 33:20:;‘3221333‘300 ”“5””
., , . .. .V , 0,, «30.05.2013

Text poloiky Mnaistvi M1 Cena Celkem
Objednévéme dodévku 17 ks sad vybavenf 00?? pro elektromontéry die cenové nabidkv 1,00 95 940,00 95 940,00

1,00 95 940,00

, Celkem be: DPH 95 940,00 CZK __

AKCEPTACE ZHOTOVQTELEM
Strany heron na védomf. ie tato objednévka musi bit v souladu se zékonem E. 340/2015 5b., 0 Registru smluv, uveFejnéna v Registru
smluv. AEkolivv dobé ohjedném’ jefité nehrozi sankce neplatnost a neeéinnost objednévky v pi‘fpadé jejiho neuvefejnéni v Registru
smluv, souhlasi strany s jejim uveFejnénim v tomto registru.

.Iméno a pfljmenl Dne Razltko a padgis. ‘ 1. / ”1:" f“ ’ 3/0 ,/ :74/772. 2‘! AM (9’72 00/7}? //"'li' ‘2 ‘ '3‘ a“

Vystavil: THMP\ Dékujeme Vém za spoluprécl!
Objednévka: 500000070 Zpracovéno systémem HELIOS Orange
Stra’nka 1 z 2

TECHNOLOGCE
HLAVNIHO MESTA
PRAHY
9013 flflfi ”121509013



OEJEDNAVKA
EiSLo

500000070
Upozornéni pro zhotovitele
Uéetni / Dafiovfl doklad musi obsahovat fléetnf a dafiové néleiitost v souladu se za’konem o fiéetniiwi (E. 563/1991 Sb.) a dani z pfidané
hodnoty (é. 235/2004 5b.). Déetni / Dafiow doklad déle musi obsahovat éisfo vystavené objednévky nebo uzavFené smlouvy. V ph’padé, ie
uéetni / dafiow doklad nebude obsahovat v§eihny uvedené néleiitost, je objednatel oprévnén vrétt jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vréieném
dafiovém dokladu musi vyznaéit ddvod vréiem’. V takovém pfi’padé se pferuEI’ plynut lhflty splatnost a nova’ lhfita splatnost zaEne ptynout
doruéem’m opraveného danového dokladu objednateli.
Jedné-li se 0 dafiovv doklad vyhotovem’l v reiimu pPeneseni dar‘iové povinnost die 92a a na'siedujiil’ih zékona E. 235/2004 5b., 0 dani z
pFidané hodnoty, ve zném’ pozdéj§fih piedpisfi, musn’ na ném Wt uvedeno "dafi odvede zékazm’k". Doporuéujeme uvésti pfisluim? kéd éinnostdle Klasifikace produkce (CZ-CPA) vydané Cesky’lm statstik L'IFadem. Obdobné doporuéujeme uvést tento kéd i u éinnost, na nii se reiim
pfenesem’ dafiové povinnost nevztahuje, ale mohla by W zaménéna 2a jinou Einnost. Neuvedeni tohoto kédu mfiie vést k vréieni dafiového
dokiadu zhotoviteli a 2 who vyplffvajl'iimu nedodrieni termfnu splatnost.
Kopii objednévky pfiloite k déetnimu dokladu. Je-li ééetni doklad vyhotoven souéasné na zékladé rémiové Ei jiné smlouvy, uyed‘te na ném Eisiotéto smlouvy. Uéetni dokIad v elektroniiké podobé (pouze ve formétech ISDOC, PDF, JPEG, TlFF)je moiné doruéit e-mailem na adresu
fakturace@thmp.cz. Dafiovx’l doklad vyhotovem} v reiimu pFeneseni dafiové povinnost musi by’It doruéen pfijemii nejpozdéji do pétého
kalendéfniho dne nésledujiiiho po mésiii, v némi nastal den uskuteéném’ zdanitelného plnénf (pfi’padné den pFijet fiplaty). V opaéném pfipadé
zhotovitel odpovidé objednatelf za §kodu vzniklou v souvislost s pozam pfiznénlm a zaplaienlm dané.
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