
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4516000156 ze dne 20.03.2019 
Odběratel - fakturační adresa 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékarská fakulta 
Hněvotlnská 3 
771 00 Olomouc 

Zboží dodejte na adresu: 

Dodavatel 
HPST, s.r.o. 
Na Jetelce 69/2 
190 00 Praha 9 
česká republika 

ÚMTM- Lékařská fakulta 
Hněvotlnská 5 IČ: 25791079 DIČ : CZ25791079 779 00 Olomouc 

Termín dodání je 30 dnf od data účinnosti 
Vyrizuje 
Telefon 
E-mail 

čisto této objednávky proslm uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu. 

Text Množstvl 

Laboratornl materiál 1,000 KS 

· Objednáváme u vás dle cenové nabldky č. NAB-20600-Q4W2_0: 
Produkt: SureSelectQXT Reagent Kit, ILM, 16 
kat.č. : G9683A 
počet: 1x 
cena: 13 388,55 Kč bez DPH 

Produkt: SSELXT Human Ali Exon V6+UTR V6, 16 
kat.č.: 5190-8881 
počet: 1x 
cena: 55 489,62 Kč bez DPH 

Celkem bez DPH: 68 878, 17 Kč. 

Celková hodnota objednávky:· 

Ostatnl smluvnl ujednáni: 

Měna objednávky: CZK 

Cena bez DPH 

68.878,17 

68.878,17 

1. Osoby jednajlcl za odběratele a dodavatele prohlašuji, že majf oprávněn i k právnlmu jednánl za smluvnl stranu v rámci tohoto závazkového vztahu. 
2. V prlpadě prodlenf dodavatele s dodán lm objednaného plněni je odběratel oprávněn bez dalšlho odstoupit od této objednávky s tlm, že na pozdějšlm plněn I nemá odběratel zájem. 3. Dodavatel bere na vědomi, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou/hodnotou předmětu plněn! nad 50.000,-Kč bez DPH, tedy i nabldky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmlnkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněnl pozdějš ích předpisů . O uveřejněni smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese https:l/smlouvy.gov.cz, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejněni. Teprve po uverejněnl smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ni plnit. 
Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze zákona 11 1/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Křfžkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4516000156 ze dne 20.03.2019 
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejich přllohách, nejsou údaje podléhajlcl obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uvefejněnlm by došlo k neoprávněnému zásahu do práva povinnosti dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V prf padě, že by presto zverejněnfm smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinnosti dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastnrm zástupcům nebo zaměstnancům. 5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nab!dka a akceptace. 
6. Součásti smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednáni, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejich pfflohách. 
7. Je vyloučeno potvrzeni této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou . prestože to podstatně neměnf podmínky objednávky (nabídky). 
8. Výše uvedená cena je konečná , obsahuje všechny náklady dodavatele. 

Pověrená osoba: 

Prof. MUDr. Milan Kolá , Ph.O„ 
děkan Lékařské fak Ity 

Potvrzujeme prijetf objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami. 

Datum potvrzeni: 

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět. 

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze 7.ákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
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Prodejní nabídka 

Dodavatel: 
HPST, s.r.o. 
Na Jetelce 6912 
190 00 Praha 9 

Nabídka č.: NAB-20600-Q4W2_0 
Platnost do: 11.04.2019 

Tel/Fax: 11•••11111•••• (DIČ) IČ: (CZ)25791079 

Odběratel: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Hněvotínská 3 
77100 Olomouc 

Měna : CZK 
Vypracoval: 
Tel: 
Email: 

Kontakt: 
Tel: 
Email: 

Číslo 
produktu 

Popis Množství Cena za 
jednotku 
bez DPH 
13 388,55 
55 489,62 

G9683A 
5190-8881 

SureSelectQXT Reagent Kit, 16 1 KS 
SSELXT Human Ali Exon V6+UTR 1 KS 
V6, 16 

Cena (bez DPH) 
DPH (21%) 

Cena s DPH [CZK] 

Cena za 
řádek 

bez DPH 
13 388,55 
55 489,62 

68 878,17 
14 464,42 
83 342,59 

Objednávky zasílejte na adresu ••••• V objednávce vždy uveďte číslo cenové nabídky. 

Firma HPST, s. r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 70568, 
dne 24. srpna 1999. Nedílnou a samostatnou součástí této nabídky jsou "Obchodní podmínky HPST", 
http://www.hpst.cz/obchodni-podminky 

Vypracoval/a dne 12.03.2019 




