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Doklad UBJFDNAVKY v

Císlo objednávky 057/ Flllliž

[Omilľů'läl fa klurační adma DODAVATEL

Hyglenlcká stanlte hlavmlw IHĚSIE Prahy lnlerier Říčany d.s.

Rytířská 404/1 2

110 01 tha
V Chotelně 770/4

OO Praha 15
raz
Ceská repuhlxka

IČ 71009256 Nejsme ulám DPH !Č Zsi 62471 uxč CZ28152471

Typ Organizační složka slálu
PřF!!! .V153 ?YFPÍ . Š.??~.°f';š9ł§. šíăłejřeir'ié.

- dudacł adresa

Dukelských hrdinů 34//11 Pl-dujeme:
Ho nu P1 alla /

Česká reuubllka .13va mm... =_. :iw-40.52913
umu°ľmw1

ZEĚĚPPEEÉĎX . . v v i hezhutwosmí platba

Splatnost faktury 21 dnů

Pnložka L'AJ Mno'ätví MJ Cena/MJ Cena celkem

Dodání Iámků do skříní (77 ks), (Mřek se zámky 1 .on 0m 13 94 1.111

(q ks) rozměr přes 3 polite z s skříně široké Iłlllll mm, včelně Moravy,

manipulace a odvmu obalový/th materiálů,

Dodání věšákwé stěny (l k9). skříní SVU se zámky Lou 0.00 UO 00348!

(12 16). náiavců NNll (12 ks). skříní SN~I se zámky (7 ks), skiíní SNB se zámky (4 ks).

skříně SV8k :s zámkem (1 kS), Židli' Z) u kš). včetně danravy, montáže,

manipulace odvozu obalových lnatenálů.

Dle cenové nabídky ze dne 19l 4. 7018,

Vystavll(a) Celková cena 93 946,82 Kč

1. Dodavatel prohlašwe. že přebírá zámku .u 18ka muži nebo alla
po

(krbu 74 měsíců.

Z. účel pořízení komodity: JC
uveden oběhu dukladu před plánaváním a přípravou operace Výdale

3. V Dñ'padě Dradlellí dodavatele nla' objednala! Drávo Ull télo objednávky/smlouvy kdykollv odslcuplz.

4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročil. v ceně jsou zam nuly veškeré náklady dndavalcle.

5. Fakturll zašlete ve dvnu vyhotovenícll na adresu: Sldla objednania Obyednalel x oprávněn vráut fakturlh

klerá lc Vddná nebo llzcbsahule zákonuul požadované náležllnstl. Čím; ,'.c mi splnlllost luľ'll'

(a. DPH: není dwavmel DPH.objednala plálce DPH. ie plálce

7. Jedno Wllamvení této objednávky 51 ponechte a dl ullé zašlete Zpět s polvnenínl n Jelím převzetí.

'a Z

v Praze dne: 25.04.2018 v /l 534276' dne guláš!

Jménem obndnatole:
H-'l L'íí l:

1/!
l .C' (/3

némwmáäv powrzujeL'áÉ'í 25 J. 235.91 ĚE' '/4

INTERIER RICANYHyulanil-.lrá slanlcn liLn-l se sídlem v Pmnslucm v1 Praze

/

PHOVUL'E omwnzacul ODDĚLENÍ hllcrhr
nléany

a.s.

HYllišllš !Z lm El Praha
DO Praha 10

V_Gimlaině 4,102 le'):›?E$EQA7ä~.-B
áázlüăăřš*'äăďlllěäšlěääălłll§ '/7 *z lc'mgsvemua'r 281624 wwamšnwäalläłegí
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