
CZ00216208DIČ

DODAVATEL
Lékařská fakulta UK v Plzni
Husova 3                                          
306 05 Plzeň 1

ODBĚRATEL
VWR International s.r.o.

Pražská 442
281 67  Stříbrná Skalice
Česká republika

5036160139Číslo objednávky

10.08.2016Datum vystavení

Převodem na bankovní účetZpůsob platby

Univerzitní medicínské centrum
Patologická fyziologie 1. patro (budova vpravo)
doc. František Vožeh, CSc. tel.: 377 593 361
sekretariát - tel. 377 593 360

alej Svobody 1655/76
301 00 Plzeň

Termín dodání

Způsob dopravy

- fakturační adresa

Požadujeme :
ODBĚRATEL - dodací adresa

OBJEDNÁVKA

00216208IČ
Vysoká školaTyp Číslo jednací

Smlouva

PRVOUK - 139Doklad

63073242IČ CZ63073242DIČ

Datum odeslání 10.08.2016

Objednáváme materiál dle nabídky č. 2602035428zde dne 10.8.2016

 - destilační přístroj GFL 2008 se zásobníkem 
kat.č.: 171-3018
množství: 1 ks

Celková cena bez DPH před slevou: 58 320,- Kč
Cena po slevě bez DPH: 45 489,60 Kč
DPH činí: 9 552,82 Kč
Celková cena vč. DPH činí: 55 042,42 Kč

* Podrobný popis objednaného materiálu je obsažen v přiložené nabídce, která je součástí této objednávky.

Vystavil(a)

Razítko a podpis

Přibližná celková cena Kč

Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, objednávka vyžaduje ke své účinnosti
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Univerzita Karlova
neprodleně po akceptaci dané objednávky. Univerzita Karlova se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace
tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění objednávky bez zbytečného odkladu poté, kdy sama
potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě
potvrzení od spráce registru smluv o provedení registrace objednávky obdrží obě smluvní strany zároveň).

55 042.42
Gabriela Kotyková
Telefon: 377593421
E-mail: gabriela.kotykova@lfp.cuni.cz

UPOZORNĚNÍ: 
Dodací adresa není shodná s fakturační - zboží dodat pouze na dodací adresu!
Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.
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