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Číslo smlouvy

16.04.2019Datum vystavení
Převodem na bankovní účetZpůsob platby

OBJEDNÁVKA

Dodací adresa

Číslo jednací

Datum dodání

1142272019

Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace Doprava

Fakturační adresa
DODAVATEL

ODBĚRATEL

25925733IČ

Číslo objednávky

Na základě předložené nabídky na výběrové řízení - Prezentační předměty HKO objednáváme:

Pánská hedvábná kravata č.1 v celkovém nákladu 80ks á 375,-Kč/ks bez DPH
- rozměr: šíře kravaty ve špici (7/8cm), délka 153cm (+/-3cm)
- barevné provedení: vínový základ, modro - bílý vzor
- materiál vlákna: 100% hedvábí
- kravata bude dodána v dárkovém balení po 1ks, krabička opatřena logem MZV, součástí krabičky certfikát pravosti

Pánská hedvábná kravata č. 2 v celkovém nákladu 80ks á 375,-Kč/ks bez DPH
-  rozměr: šíře kravaty ve špici (7/8cm), délka 153cm (+/-3cm)
- barevné provedení: tmavě modrý základ, červeno-bílý vzor
- materiál vlákna: 100% hedvábí
- kravata bude dodána v dárkovém balení po 1ks, krabička opatřena logem MZV, součástí krabičky certfikát pravosti

Pánská hedvábná kravata č. 3 v celkovém nákladu 50ks á 375,-Kč/ks bez DPH
-  rozměr: šíře kravaty ve špici (7/8cm), délka 153cm (+/-3cm)
- barevné provedení: tmavě modrý základ, královský modrý vzor
- materiál vlákna: 100% hedvábí
- kravata bude dodána v dárkovém balení po 1ks, krabička opatřena logem MZV, součástí krabičky certfikát pravosti

Konečná hodnota VZ činí 95.287,50,-Kč, vč. DPH a dopravy.
Zadavatel požaduje dodat celý objem VZ.
Termín dodání: 35 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Kontaktní osoba na MZV: F.Hašek, tel.: 22418 2147
Množství Celkem s DPH%DPH Cena za MJ bez DPH DPH za MJPoložka MJ

1.00 95 287.5021Prezentační předměty HKO-pánské hedvábné kravaty 78 750.00 16 537.50

95 287.50

Vystavil(a)

Razítko a podpis

Martina MARYŠKOVÁ
2990

Příkazce operace
Telefon:

Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutátní zástupce:

78 750.00 16 537.50Celková částka v Kč

Datum Razítko a podpis

Jméno
Funkce
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