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OBJEDNÁVKA 

DODAVATEL 

 

 

 

 

 

 

 

EUFC CZ s.r.o. 

  

75620 00 Brno 

Česká Republika 

 

IČ 26942364 

DIČ CZ26942364

 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO DATUM VYŘIZUJE TELEFON E-MAIL 

OBJ-00004-2019-99-47 14. 5. 2019 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY  

Název objednávky: Podání  Koncepčního návrhu integrovaného projektu systémového řešení 

environmentální a klimatické adaptability vybrané lokality LČR do 

programu LIFE 2019. 

Předmětem objednávky je příprava  a podání  Koncepčního návrhu integrovaného projektu systémového řešení 

environmentální a klimatické adaptability vybrané lokality LČR do programu LIFE 2019 za žadatele - LČR s.p. 

Plnění: 

Zhotovitel předloží   průběžný  výstup objednateli k 29.7.2019 a finální výstup nejpozději 26.8.2019 tak, aby bylo možné 

zapracovávat průběžné i konečné připomínky ze strany objednatele. 

 

 

Zhotovitel předloží čistopis Koncepčního návrhu objednateli nejpozději 3.9.2019 tak, aby bylo zajištěno splnění konečného 

termínu pro podání Koncepčního návrhu do termínu daného výzvou. tj.  do 5.9.2019 

Úhrada: 

Úhrada měsíčně dle výkazu provedených prací. 

  

Termín plnění objednávky: 14. 5. 2019 – 5. 9. 2019 

Místo plnění: Hradec Králové 

Cena bez DPH: 1 120 000,00 CZK 

Na fakturu uvádějte číslo objednávky: OBJ-00004-2019-99-47 

 Schválil dne: 14. 5. 2019 

xxxxxx xxxxx xxxxx 
xxxxxxx xxxxxxx 
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Vyřizuje: xxxxxxx xxxxx xxxx 

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 

 

Za Lesy České republiky, s.p. elektronicky podepsal: 

http://www.lesycr.cz/

