
i OBJEDNÁVKA Č. 4500756327

K8 smbuvě č.j.: poř[zenL8e%,smlouvy
Zařízení služeb MV

P

l

prodávající: .
Firma Adresa dodávky: t
FONS, SPOlj s r.o. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Komorní 99 4 Přípotočnl 300/12

51 01 Františkovy Lázně 101 00 Praha 10?č: 18233643

U kupujícího veden pod č.: 68558

Kupující:
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Připotoční 300/12
101 00 Praha 10

lČ: 67779999 DlČ:CZ67779999
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotočni 300/12
101 00 Praha 10

Bankovní spoj. : Česká národní banka
Útvar-pobočka : Praha 1 Lpusob úhrady : převodnim 3řkazem
Kód banky : 0710 Uctujb : -a dutou

Způsob dopravy : prodejcem
Naše lČ : 67779999 Dabum tlsku : 02.10.2018

2018/PL/14749

Výměna kondenzátní náchže ve výměníkové stanici LD LUNA if - havarijní stav.
- kondenzátní nádrž o rozměrech 1500X1000X1000, hrdla pro chladič kondenzátu, odvodnění
separátoru, sběrač kondenzátu z VS, kondenzát na ohňev minerál.vody, odvod kondenzátu do
městské výtopny

PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST ·

Pol. Nomeňklatura OznačenI//Typ
Objedn,množ jednotka Cena za MJ Hodnota netto Sazba DPH Částka DPH Celkem s DPH

001

Typ pŕiřazsní úCtu: 4

Počet příloh

oprava - výměna kondenzátní nádrže
l jedn.výk 63.900,00 63.900,00 00%

HJ 2515/2104375

:-0-

Počet položek zboží : 01

Termín dodání:

Celk. cena bez DPH:
Základ DPH 0%
Celková cena s DPH

0,00 63.900,00

Den 15.10.2018

63.900,00 CZK
63.900,00 CZK
63.900,00 CZK
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Platba po dodáni, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení
kupujícwnu.
Na fakturu a dodací list uved'te číslo naší objednávky!.

Objednávka je určena pro ekonomickou činnost

V dne 02.10.2018

svým podpisem dodavatel/poskytovatel potvrzuje, že:
a) objednávka je platná pouze tehdy, bude-li potvrzená jeho podpisem a zaslána na adresu sídla
ZSMV nebo elektronicky na e-mail:
b) závazek obsažený v této objednávce vyřídí řádně a včas,
C) se seznámil a porozuměl Všeobecným obchodním podmínkám Zařízeni služeb pro Ministeetvo
vnitra, p.o., kterými se objednávka řídí a jejichž úplné znění je dostupné na webových stránkách:

(záložka ZSMV/Všeobecné obchodní p
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