
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFO - 04-0296

OBJEDNATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ. 130 00

Zäpsána v OR MéstskCM SOLKJu v praze 26 ¶O i992 cOdi' a 72i6

lČ objednatele 47114304

DODAVATEL

Softcom Group,spol.s r.o.
28.pluku 7
101 00 Praha 10

lČ dodavatele 25623290

0

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna MV ČR
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohradý
Objednáváme u Vás: 50 ks monitoru Ph||lpS 23,8" a 10 ks monitorů Phl||pS 27"
Položka, předmét obiednávky MJ
Monitor 23,8" Ph|||ps 243V7QJABF 1920X1080 - kód: MOPH0245 ks
Monitor 27" Phi|ips 273V7QJAB/00 - kód: MOPH0262 ks .
Celkem za objednávku bez DPH: 138 440.00 DPH: 29 072,40

-objednávka OV19037833

Množstvi Cena celkem s DPH Ména
50,00 130 075,00 Kč
10,00 . 37 437,40 Kč

Cena s DPH: l 167 512,40 Kč

DODACÍ PODMÍNKY:

Datum plněni. 08 05.2019
Způsob dodáni:
Adresa dodáni zboží:
Kontaktní osoba k převzeti dodávky:

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

Vystavil:
Schválil:
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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFO - 04-0296

AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - PFO - 04-0296 l")

" je vYžäďována v Rřipadě, že hodnota ob/ednávky pňekroCi zákonný hmit pm povinnost uveřejněni ob/ednávky

Objednatel l dodavatel berou na vědomi, že zavazky vzniklé na základě objednávky převyšujici 50 000 Kč bez DPH podléhaji
uveřejněni v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb v platném zněni a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
učiněny pouze pisemně a také uveřejněny v Registm smluv.

Dodavatel souhlasi s uveřejněnim obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen pInit dle obsahu objednávky ve
stanovené lhůtě, ale ne však dřive, než bude potvrzená objednávka uveřejněna

Dodavatel (nejpozděµ do 14-ti dnů
uveřejnd. Pokud se tak nestalo, je
informovat objednatele.

od akceptace objednávky) ověři, zda objednatel objednávku včetné akceptace řádně
povinen objednávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této skutečnosti se zavazuje

Za datum uzavřeni smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, pňčemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveřejněni v Registru smluv.

D.tum, 2 G. '1 "'n,

Jedno vyhotoveni potvrzeni objednávky vmt?e laskavě ihned po stvrzeni objednateh na shora uvedenou adresu, nebo ve formátu
PDF na uvedený kontaktní mail. pňpadně pmstňednictvim datové schránky" 9swaix3

2


