
OBJEDNÁVKA 

Doklad OBJEDNÁVKY - 35 

v 

ODSERA TEL - fakturační ad ... esa 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 
Rytířská 404/12 
110 01 Praha 1 

IČ 71009256 Nejsme plátci DPH !!! 

Číslo objednávky 035 / 2018 

DODAVATEL 
Petr Svoboda 

Severní I 2913/4 
141 00 Praha 4 
česká republika 

IČ 16142128 DIČ CZ6910050191 

Typ Organizační složka státu Datum vystavení : 20.03.2018 : Číslo jednací 
------------------ ~ - - -- ------------~------------- --------------

ODBĚRATEL - dodaá adresa ---- ---- -- ------- _ J_ ----- -- -- -----_:_ -~'!'~~~~-- --- -------- ------
Požadujeme : Němčická 1112/8 

142 00 Praha 411 
Česká republika 

-------------- --- -;------------- ----------- --- ------------------
Termín dodání : - 29.03.2018 
------------------~--------- - ----------- - -----------------------
Zpňsob dopravy : ____ __ ____________ J _____ ___ ________ _______ _______ ___ ___ ________ _ 

Způsob platby ! bezhotovostní platba 
------------------,---------------------------- ----------- -- ---
Splatnost faktury : 21 dnu 

Položka MJ Množství MJ 

Havarijní oprava vodovodního potrubí na pobočce 

Jih, Němod<á 1112/8, Praha 4. 
Výkopové práce, vytyčení potrubí ve spolupráci s PVK, těžká technika, obnažení potrubí, opravné 
soupravy, podsyp, oprava a zajištění litinového potrubí proti posunu, zahození výkopu včetně 
odvozu přebytečných hmot. 
Dle rozpisu prací havárie litinového potrubí v zemi. 

Vystavil(a) Celková cena 

l. Dodavatel prohlašuje, že přebírá záruku za jakost zboží nebo díla po dobu 24 měsídí. 

1.00 

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 překroot. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele. 
5. 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 vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí. 

Cena/MJ 

0.00 

Cena celkem 

108 530.00 

108 530.00 Kč 

V Praze dne: 20.03.2018 v _e;iY_~fi _______ _ dne __ i_1_. __ ~_:_2:f2_1ď 

Jménem ob1ednatele: 
HyQ ienicltá staíličé-hl~ řt~: P-r~-h- -- -

se sidiem v Praze 
PROVOZNE ORGANlb\CNf OODtLENf 

Rytrrská 12, 11 o 01 Praha 1 
-Ř~;ítk-;; a "i)om;l~!líbjě1ář7cf~~95 336 741" -------------------. 

Převzeti objednávky potvrzuje: __ _ 

Petr sve 

---- ------ --- -----~ 
Razítko a podpis d~af! 

IČ 

Číslo objednávky 035/2018 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz 
- ...... „ 

. 
L ""' _. • 


