
DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

Číslo: 485/2019 - SUŽ Praha

DODAVATEL:
: Kodex a.s.

Fůgnerova1412
268 01 Hořovice

257294489/0300
' lČ: 25634381 DIČ: CZ25634381

Tel:

CIslo obj.: 485 /2019 Datum: 1. dubna 2019

Číslo naší objednávky uvádějte na faktuře.

ODBĚRATEL; !
i Správa uprchlických zařízenI MV i

í,: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12

, IČO: 60498021 DIČ: CZ60498021 i
i i

l

: Fakturační adresa Ĺl
l Správa uprchlických zařIzenI MV i

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12 )

Bankovní spojení odběratele: i
Banka: ČNB Praha 1 !
Č.účtu: 52626881/0710 l

¶{
Číslo veřejné zakázky

, UT-07640/2019

Objednáváme u Vás:
Poř.č,

1 Nákup kancelářských potřeb dle cenové nabídky viz
příloha č. 1

Počet Cena s DPH

60 593,17 KČ

60 593,17 KČ
Celkem za položky

Cena celkem: 60593,17 KČ s DPH l 50077,- KČ bez DPH l 10516,17 KČ DPH
Tato cena je nepřekročitelná.

b

, Podmínky dodání:
1, Ceny se rozumí vC. DPH v zákonné výši

' 2, Termín dodání : nejpozději do 30 dní po obržení objednávky
, 3. Splatnost faktury 14 dnů od dodáni zboží na základě potvrzeného dodacího listu

4. Případná reklamace dle platných zákoných norem
. 5. Kontaktní osoba pro administrativní úkony: Mgr. Monika Boháčová, e-mail

6. Termín dodání prosím sdělit minimálně 2 dny předem na uvedené kontakty viz. bod 5.
7. Cena se rozumí vC. dopravy

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v případě, Že její plnění dosáhne minimálně 50.000,- KČ bez DPH.

b '. ť
f

Potvrzeni dodavatele vyřizuje: Mgr. Monika Boháčová
Email:

Tel.: ĺJa" ,
'

Datum: Vedoucí pracovník: r ·,1'ng. Pc ošt'ált Ľ M /" "- ů',t cé'ředi
. . ,.. .0/ "' "

Dodavatel bere na vědomi, je odběratel jakoSQ- správce zprac:jvává jeho osobní údaje bez potřeby souhlasu na základě nezbytnosti pro plnění
dodávkové smlouvy v sou|adtrsTlaŤfzmm"(EU) LU lb/b/'tl a sou visejicImi vnitrostátními předpisy. Pokud dodavatel přijde do styku s osobními údaji
odběratele, zavazuje se k jejich ochraně. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na internetových stránkách \Nww.Suz.cz
případně je možno o ně zažádat elektronicky na adrese či písemně na adrese odběratele.


