
SÉ=a211 OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFO - 03-0183

OBJEDNATEL

Zdravotní pojištbvna ministerstva vnitra České republiky
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00

.I'í:m'u k ()A ĺ' 75 W WB? Mč i n :" E-

IC objednatele. 47114304

; DODAVATEL
l

: ASTOR-KOMPLEX s.r.o,
' V Mlejnku 611
, 500 11 Hradec Králové

: íC dodavatele: 47469781

OBJEDNATEL - faktutačnl adrma:
ZPMVČR pracoviště Hr. Králové
Wenkova 1 225
500 01 Hradec Králové
O$,jednáváme u Vás: za jištěni fXDVOZU

l PoIažka, obµnávky NLJ MnažsM Cena cekem b DPH Ména

zaji#těn1 splněM podminky RZS KH pm fungováni PCQ Tj. výměna pTed 1,00 104 000,00 ! Kč
systému EPS a výměna vysílače EPS pro dvé plšenosové cě$tý, vše m
dia upravených dilčich nabidkových cozpočtů RZ19101 a RZ¶8320.
Pracoviště \N®ko¥a 1225/3, Hradec Králové. PMlpokládaná cena s :
OPH cca 1(J4 COO KČ. l

l
, l

Celkem za c't?jedrláyku bez DPH: l 85 950.41 I DPH:"[ 18 049.59 Cena 8 DPH;_.. ®0.00 l. K,C 1

DODACÍ PODMĹNKY:
Datum plnérú: 2U 03.2019
ZpCNoh dodání:
Admsa doéáni zboží:
Kontaktní osoba k plevzati cbdávky

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost kktu:am je 21 dnů od data dômčeni objednateli a počitá se k datu odepsáni platby z BÚ objednatele, ve vyůčtováni
uvádéjte laskavě číslo objednávky, nebo přiložte jeii kopii

Vystavá:
3chväli!:



EaäN*A211 OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFO . 03-0183

AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - PFO - 03D183 (")

" Je vYmdována v ŕ'ř/Eadě, Zd hodnota obiednävkr překEDíS/ zákonný limit piu poňnnost QbiednävkYp

Objednatd i dodávate' berou na vécicmt, že závuky vzniklé na UKNdé objednávky pře©ujlcl 50 000 kč bez dph podíéhaji
uveřejněni v Registru smluv dle zákona 34012015 Sb v ptatném zněr,1 a veškeré změny uveNjněné objednávky musí bý1
učiněny pouze plsemné a také uveřejněrty v Registru smluv.

Dodavatel souhlasf s uveřejněnim obsahu potvrzené objedMívky v Regís!tu smluv a jEíl povinen plnit cIk obgahu objednávky ve
stanovené !hŮlě, ak Aě však dřive. než bude potvtzenä objednávka uveř0jněna

Dodavatel (nejp(jzdějj eSej 14-si dnů
uveNjnll, Pckud se tak nestalo, je
inCormovat objednetele

od akceptace objedMvky) Qvéři, zda objednatel objednávku včetně akeptace řádně
povinen oSjednávku včetně akceptace uveřejnit sám. Q této skutečno3ti se zavazuje

Ze datum uzavšeni smlouvy se powžuje den akceptace objednávky objednatele dMava(ekm, phčemž účinky 3mkjuvy
nastanou dnem ýejiho uveřejněni v Registru smluv

Datum: 2 1 -ě3- 2!)"?

Jedno vyho/ovnni potvaenl cjb/ednávky vmtte láskavé ihned po stvezenl obMnate/i na s/ion uvedenou 8dn9$u. nebo vo ibmuSlu
PDF na uvedený koňtaktni mail, př/µachě pmstkdnictvlm dátové schránky: 9swa/x3.


