
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - FRO - 03-0004

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky Hvězda Tomáš
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Bulharská 996/20

Zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992, oddil A, vložka 7216 101 00 Praha 10 - Vršovice

lČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 71057935

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna mv čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohradý
Objednáváme u Vás: Nafukovací lomené brány
Položka, předmět objednávky MJ Množstvi l Cena celkem s DPH : Měna
Na základě výsledku poptávkové řízení u Vás objednáváme 3 1,00 : 119 064,00 Kč
nafukovací lomené brány dle Vaši nabidky:

2x nafukovací brána s vnějšimi rozměry 6,5 x 4 m, průměr 1 m;
, materiál: polyesterová technická textilie, grafika na 6 bannerech se i
l suchým zipem, přislušenstvi: integrovaný ventilátor 230 V, kotevní :
' koliky a lana, zavazadlo, návod k obsluze

lx nafukovací brána s vnějšimi rozměry 10 x 5,5 m, průměr 1,3 m;
materiál: polyesterová technická textilie, grafika na 6 bannerech se
suchým zipem, přis|ušenstvi: integrovaný ventilátor 230 V, kotevní
koliky a lana, zavazadlo, návod k obsluze

Celkem za objednávku bez DPH: 98 400,00 DPH: 20 664,00 Cena s DPH: 119 064,00 Kč

DODACÍ PODMÍNKY:

Datum pIněni: 30.04.2019
Způsob dodání: přepravce
Adresa dodání zboží: Vinohradská 2577/178, Praha 3
Kontaktní osoba k převzeti dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počitá se k datu odepsání platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtování
uvádějte laskavě číslo objednávky, nebo přiložte jeji kopii.

Vystavil:
Schválil:
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AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - FRO - 03-0004 l')

" je vYžadována v pň'padě. že hodnota oblednavkV pibknoč/ zákonný /imi/ pm povinnost uveňejněn/ objednávky

Objednatel dodavatel berou na vědomi, že zavazky vznikié na základě objednávky převyšujicl 50 000 kč bez Dph podléhaji
uveřejněni v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném zněni a veškeré změny uveřejněné objedňávky musí být
učiněny pouze pisemně a také uveřejněny v Registru smluv

Dodavatel souhlasi s uveiejněnim obsahu potvrzene objednávky v Registru smluv a je povinen plnit die obsahu objednávky ve
stanovené Ihůtě, ale ne však dřive. než bude potvřzená objednávka uveřejněna.

Dodavatel (nejpozději do 14-h dnů od akceptace objednávky) ověři, zda objednatel objednávku včetně akceptace řááně
uveřejnil Pokud se tak nestalo, je pcvinen objednávku včetné akceptace ljveřejn[t sám. O této skutečnost| se zavazuje
infonnovat objednatele.

Za datum uzayŤeni smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dcxkvatelem, přičemz účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveňejněni v Registru smluv.

D,tum, S.

jedno vyhotovem potwzeni objednávky vratte láskavé dined po stvrzeni o»dnatdi na SĹ7Ofä uvedenou adresu. nebo ve lbnnátu
PDF na uvedený kontaktní mail. pň'padně µros&dnictvim dátové schránky. 9swaix3.
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