
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 
Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany 

OR: Městský soud v Praz~,oddíl B,vložka 446 

Bankovní spojení 

OBJEDNÁVKA/KUPNÍ SMLOUVA 
OV3 I 80062/1 
Číslo : OS 3180010 

Zakázka : PI 7005 
Středisko : 4400 
Počet Jistil : I 

Praha - Letňany 
04.12.2018 

P.č. Množ$tVí / M.j. Specifikace Cena bez DPH 

;\ I ks 

2 I ks 
3 I ks 
4 I ks 
5 I ks 

Razítko a podpis : 

IS09001 

Objednáváme u vás: 

Z nabídky č. NV - P - 939/2018 

Na daiíovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. 
Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. 
V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání 
daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26). 

VZLÚ je povinným su~jektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
Smlouva/objednávka, mimo části podléhaj ící obchodnímu tajemství, bude v souladu 
s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje smlouvu/objednávku 
bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejněni. 

BN! LETECKÝ ÚSTAV,a.t 
,7) 
vých 130 
ha - Letňany 
ri,r r 

Razítko a podpis dodavatele : 



Kontaktní osoba: 

Potvrzení přijetí vaší 
objednávky číslo : os 3180010 

Naše objednávka přijatá č: OP-C-125/2018 

Odběratel: Zákaznické číslo: 00010669 

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 

Beranových 130 

199 00 Praha 18 

česká republika 

IČ: 00010669 DIČ: CZ00010669 

po~a~í a~resa: Provo~anových 130, 
Způsob dopravy--

199 00, Praha 18, česká republika 

Způsob úhrady: Dohodou 
Splatnost - dní: 
Záruka: 

Předmět zdanitelného plnění 

- Dopravné bude doúčtováno podle skutečných nákladů. 

Tento doklad má pokračováni na stránce č. 2 

Množství/ j. Cena za jedn. Sleva 
v CZKbez 

DPH 

Cena zaj. 
vCZKpo 
slevě bez 

DPH 

Strana 

č. 1 

Cena 
celkem 

bez DPH 



Předmět zdanitelného plnění 

Základem pro výpočet da 

Celková sleva za celý doklad r 

Vystavil(a 

Potvrzeni přijetí vaší 
objednávky číslo : os 3180010 

Naše objednávka přijatá č: OP-C-125/2018 

- - ... .. :- , .. 

Množství I j. 
Cena za jedn. 

v CZK bez 
Sleva 

Cena celkem v CZK bez DPH 21 % : 

DPH 21 % : 

Zaokrouhlení: 
Cena celkem v CZK včetně DPH 21 % : 

Převzal(a), dne: 

Strana 
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ena 
celkem 

bez DPH 




