OBJEDNÁVKA
Doklad OBJEDNÁVKY • 168

Číslo objednávky

168/2018

ODBĚRATEL - fakturační adresa

DODAVATEL

Hyg1enid<á stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/ 12
110 01 Praha 1

Petr Svoboda

IČ

71009256

IČ 16 142128

Typ

Organizační

Severní I 2913/4
141 00 Praha 4
Česká republika

Nejsme plátci DPH !!!
složka státu

DIČ CZ6910050191

Datum vystavení

: Číslu j~dnad

; 14.12.2018

------------------~----------------~--------- ----

ODBĚRATEL - dodací adresa

:
i Smlouva
---- -- - -----------~-----------------------------Požadujeme :

Němčická

1112/8
142 00 Praha 411
Česká republika

------------ ---------------

········-·········i·--····-····-·-·-·-·-·-- - ----- -- --- - -···- · ···
Termín dodání

:

- 17.12.2018

------------------~------------------------- - --- --- ------------__________________ J ______________________ _ __ _ ___ ___ _ _ _________ _

Zpllsob dopravy

:

Zpllsob platby

: bezhotovostní platba

------------------,------·-·-·--·------···-···-------·-···---··
Splatnostfaktury ; 21 dnO
Položka

MJ

Množství MJ

Havarijní oprava prasklého vodovodniho potrubí
na pobočce Jih, Němčická 1112/6, Praha 4.
Dle nabídky 25/2018 ze dne 13. 12. 2018 - rozpis praó havárie
poškozeného litinového potrubí v zemi pod asfaltovým povrchem
Něméická 1112/8.
Vystavil( a}

Cena/MJ

1.00

Cena celkem

131 777.00

0 .00

Celková cena

131 777.00

Kč

l. Dodavatel prohlašuje, že přebíré záruku za Jakost zboží nebo díla po dobu 24 měsídl.
2. Účel pořízení komodity: je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
S. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu,
která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.
6. DPH: objednatel není plátce DPH, dodavatel je plátce DPH.
7. Jedno vyhotoveni této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne;

14.12.2018

Převzetí objednávky

potvrlUje: __

Petr

·Řažrii<ci a·r>cidP'išciocia~aiě1e·

·5·

Se ve
Praha 4
IČO: 16 142 128

Číslo obj ednávky

168/2018
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