
Doklad OBJEDNÁV~ - 189 

ODBĚRATEL -fakturační adresa 
Hygienická stanice hlavního města Prahy 
Rytířská 404/12 

; 110 01 Praha l 

IČ 71009256 Nejsme plátci DPH !!! 
Typ Organizační složka státu 

ODBĚRATEL -dodací adresa 
Rytířská 404/ l 2 
110 01 Praha l 
česká repubflka 

Položka 

Dárkové poukázky na nákup vitamínových prostl'edkťl 

Číslo objednávky 189 / 2021 
DODAVATEL 
BENU Česká republika a.s. 

K pérovně 945/7 
102 00 Praha 15 
Česká republika 

IČ 49621173 DIČ CZ49621173 

„ 
OBJEDNAVKA 

Datum vystavení l 16.11:2.021 l Číslojednacf ~ 

·:~~~==:::~:~~:=:~~::.=t~~:.~~~~=~=~-„·-··"1:~~;~~~~-······-r··=::~~~~:.~~.~~~~~~~ 
Požadujeme : ...• „ .. „ .... „„„ .•. _ ... _ ... „ ........... „ ..... „!„''''''"''''''''"''"''-·"·„-·.„„ ....... „ .„ •.•.••.• „.„„ .. „ ... „ ... „_ .... „.- „„„„.„ •.•.......•. „ _„ ..... ... 

Termín dodání 1 - 30.11.2021 
·--„----.„··-··-·-„-·--'!--„·---····-·-~--···········--·„···········„---„ .. „-.. „-... „ ............ . 

„.~~~~~ .. ~.~P.!.~~.„.„ . .l„„.„„„„„.„.„„ •.•. „_ ....• „„-··-·······-·······„„.„ .. _ ..•. „ .••. „„„ .. „ .• „„ .... „„. 
Zp{asob platby 1 bezhotovostní platba ---··-··„--„„.„-----r--...... ----„ ... ·--·----·- „- ·····-"„.„ .... _ ... - .......... _„ ... „ • • -.„.„ ... „„.-„. 
Splatnost faktury ! 21 dnil 

MJ Množství MJ Cena/MJ cena celkem 

KS 932.00 250.00 233 000.00 

Celke>vá cena 233 .000.00 Kč 

1. Dodavatel prohlašuje, že pfebírá záruku za jakost zboží nebo díla po dobu 24 měsíc~. 
2. Účel pořízeni komodity: je uveden v Oběhu dokladu pfed plánovánfm a pi'ípravou operace výdaje 
3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit. 
4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překrO~it V ceně jsou zahrnuty veš!<eré náklady dodavatele. 
S. Fakturu. zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je cpráVl'lěn vráttt fakturu, 

která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náletltosti, čímž se její splatnost ruší. 
6. DPH: objednatel není plátce DPH, dodavatel je plátce DPH. 
7. Jedno vyhotovei:if této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzenim o jejím převzetí. 

v Praze dne: 16.11.2021 ...-,..--„·--- ·-·-..,·-· v .. „._„„!±~~„„.„„„„ .. „ ... „„„ 49 Al ?o?-4' 
dne .„„„ •. „„ .• „„„„.„.„„.„„ .• .. „ •. „.„-•. „.„ 

J~-~~Mflr&e a1-:m~„Pfany-„ 
se- sídlem v Praze 

Pfevzetí objednávky potvrzuje: __ _ 

AAOVOZN~ ORGANtZACNf.OODtLENf 
Rytffská 12, 11001 Praha1 

tel. 296 336 789. 296 336 74'1 
·Rairiko„ailočiiliš-otiiěd'ň"áteiě--·-·--··· 

.r.o. 
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