
Univeľzíta Karlova, Fakulta socÍdlních věd,

Smetanovo nóbřeží 6, 110 01 Praha 1

DIč: CZ00216208
lčo: oozlozoa

Bankovní spojení: Komerční banka Praha ], č. účtu: 850330] ]/0]00

obiednávka ć'.160972

objednává
CIVT - Ladislav JeŽek
Telefon: 222II2Ż42 Email cvnL.cz

GľaphTech s.ľ.o.
Husovo náměstí 41

413 01, Roudnice nad Labem

V Praze dne: ŻI.II.2016

Na základě Vaší přiložené nabídky ze dne 1O.l|.2016 objednáváme u Vaší společnosti položky a

za ceny v ní obsaŽené.

Předpokládaná cenao včetně DPH: 97 985'_ Kč

Faktuľační adľesa:
Univeľzita Kaľlova, Fakulta sociálních věd
Smetanovo nthÍ. 6,1 10 01 Pľaha 1

Platba faktuľou, ve které uveďte číslo této objednávky

Děkuji

S pozdľavem

Mgľ. Tomáš Gec
tajemník fakulty

Smluvní strany berou na vědomĹ že tato objednávka ke své účĺnnosti

smluv podle zákon a č.34o/2o15 sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do regĺstru smluv

zajistíFakulta sociálních věd neprodleně po akceptacĺ objednávky.

vyžaduje uveřejnění v registru
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