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OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky Avenier a.s.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Bidláky 20/837

Zapcáne vOR vRaze 26.1C}.$99ZcKkli|A v)QŽU 7216 63900 Brno

lČ objednatele: 47114304 IČ dodavatele: 26260654

OBJEDNATEL - fakturační adma:
Zdravotní pojišt'ovna mv ČR
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3
Objednáváme u Vás: vakcíný pro ZZMV
Položka, pEedmét obiednávkV
Otýednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy vakcínu proů
hepatřtidě A"B (kód SÚKL J07BC) pro ZZ MV,pobočka Ostmva.

27 ks vakcíný Dodací adma: Českobratrská id, Ostrava.
i 3 ks vakcíný Dodací adresa: Beskýdská 2061, Fýdek-Mistek.

6 ks vakcíny Dodací adresa: Stavbařů 2198, Karviná.
! 3 ks vakcíňY Dodací adresa: Popská 222/11, Opava.
i 9 ks vakcíný Dodací adresa: Nádražní 29A, Bruntál.

; 9 ks vakcíny Dodací adresa: Havličkova 8, Šympeňc.. . _ ,,
Celkem za objednávku bez DPH: 71 507,64 DPH:
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DODACÍ PODMĹNKY:
Datum plněni: 15.05.2019
Způsob dodánf:
Adresa dodání zboží:
Kontaktnl osoba k phvzetí dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počítá se k datu odepsání platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte laskavě čĺsĺq objednávky, nebo přiložte jeji kopii.
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1

l
:

;

;
,
l



Ěn[=a211 OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - FPy - 05-0006

AKCEPTAČNĹ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY čkio: 2019 - FPy - 05-0006 (7

* Je vyžadována y pňpaciě, že hodnQta obiednávkY pň?¶knoč/ zákonný limit pr) /x)v/nnost uvereiněn/ ob/ednávľíY.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšujicl 50 000 kč bez dph podléhaji
uveřejněni v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném znění a veškeré změny uveřejněné obýednávky musí být
učiněny pouze pisemně a také uveřejněny v Registru smluv.

Dodavätel souhtasí s uveřejněnim obsahu potvrzené obýednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve
stanovené ihůtě, ak ne však dřřve, než bude potvrzená objednávka uveřejněna.

Dodavatel (ngpu'deji do 14-ti dnů od akceptace objednávky) ověři, zda Dbjednate| objednávku včetně akceptace řádně
uveřejnil. Pokud se tak nestalo, je povinen obýednávku včetně akceptace uveřejnit sám. o této skutečnosti se zavazuje
informovat oWednatele.

Za datum uzavřenl smlouvy se považuje den akceptace objEjdnávky objedn&k dodavatelem, pňtemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveřejněni v Registru smluv.

Datu,ň. ;" zotíy

Jedno vyhotoveni potwzenl objednávky vratTe láskavé ihned po sMzenf otý[ednaMi na sham uvedenou adresu, nebo ve lbimátu
PDF na uvecknýkof}taktn/mau, pE(padné p/o${Ňdnidv/m dátové schMnky: 9Swé3.
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