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oBJEDNÁVI(A č.ozss/oSP/rs MC05X00P4D8S

ođběľatel: MĚsľsxÁ ČÁsľPRArIA 5

Adľesa: nám. 14' října č'4

r5o zz Pľaha 5

rČo: ooo6363r

DIč: CZooo6g6gt

Plátce DPH

Bankovní spojenÍ
Čísloúčtu:
Tel.: 2s4s28111,2s7ooo 111

B_maíl:

Bankovní spojení
čísloúčtu:
Tel.:

Fax:
E-mail:

Dodavatel:
Adľesa:

rČo:
DIČ:

CENTRA a.s
Plzeňská sl8s/sb

l5ooo Praha 5

r8628966

CZĺ86z8966

podatelna@pľahaq.cz

objednáváme u Vás:
ľostlinný mateľiál použiý v paľcíchk pľováđěcíobj. ć,, 4/zoĺ8 na základě ľámcovésmlouvy
ć.ooz5/o/oSP/ĺ7
objednáváme u Vás ľostlinný mateľiá] použiý v paľcích k pľováđěcíobj. č.ł/zor8 na základě ľámcovQ smlouvy č.oozslo/oSP/r7, Fąktuľa
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona ě,' zg5/zoo4 Sb. a přflohy požadované odbě.ľatelem. V případě' že faktura nebude mít
odpovídajícínáležitosti, je odběratel oprávněn fakturu vrátĹt do 3o dníode dne doručeníÚMČ Prahy 5. Faktuľa se všemi správnýmí
náÍežitosimi bude mít znóvu splatnost 3ó dní od doručeníÚvĺČľľahy5. Celková cena pľacíje gg 960 Kčbez DPH.

Po přev lem, zďle dodavatel e'mail spotvľzením o př{ieđtóto objednávĘ na e-mallovou
adľesul . Toto potvľzeníse neýká osobnfüo přewzeű.

Předpokládaná cena: 12o g52roo KčvčetněDPH
Teľmíndodání:
Datum vystavení:
Zé'ľačnípodmínĘ:

29. rr. zorS

z9. ro. zoĺ8

Splatnost faktury bude 3o od doručeníMČ

3 1 -',i[- 2$1!

Předkláđá:MaľtĺnSlabý podpis:

Př{iímál dođavatel
CENTRA a.s.

Vystavil: KnížkováKa

raha

fr
podpis:

podpis:

c;ĺl l']''

Kontroloval: Zeman Jan Bc.

2018

3 0 -10- 2018



Soupis mateľ iál k pľ ováděcí  objednávce č ,.4l20L8
č 'ĺ st ł +ľ

GENTRA a.s. _ Zahradnické  sluż by
Hájč í z647/9
155 43 Praha 5

telfax : 272 9LO 749
e- mđ l: zahradĺ rici@centraeu

lČ o: 'ĺ ao 28 goo

DlČ : cz186 28 966

Vytvo il: lng. Kate ina K ivánková

technik tidrž by zeleně
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Pelargonium ks 1 2A)O 42,00 Kč , 99 960,00 Kč


