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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - SFO - 05-0001

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky Zařizeni sluZeb pro MV
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ. 130 00 Přípotočnl 300

b OR hR·slskéko ~u v Pt&ze 26 ¶0 1992. oddil A vložka 'Z 10100 Praha 10

ič objednatele: 47114304 lČ dodavatele 67779999

OBJEDNATEL - faktwaCni adreso:
Zdravotnl pojišt'ovna MV ČR
Klaricova 867/19
370 04 České Budějovice
Objednáváme u Vás: Obiednáváme stravovaci a ubytovaci služby
Položka, pMmet Qbj%návkY mj Množ6ní Cena celkem $ dph Měna
Stravovací a ubytovací služby do maximálni částky 100,CKX),- Kč ; poi 1,00 100 000,00 ! KČ l
včetně DPH. ; l :

' i
Celkem za objednávku bez DPH: 82 644,63 DPH: 17 355,37 Cena DPH: 100 000,00 kč l

DODACÍ PODMĹNKY:
Datum plněni: 02.06.2019
Způsob dodánľ:
Adrwa dodánt zboží:
Kontaktní oeoba k převzeti dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMINKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručenl objednateli a počitá se k datu odepsáni platby z BÚ objeónatele ve vyúčtováni
uvádějte laskavě Číslo objednávky. nebo pňložte jeji kopii.

Vystavii:
$chvátl$:
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AKCEPTAČNĹ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY čklo: 2019 - SFO - 05-0001 ('}

' Je vYžadována v ptľpadě, že hodnota ob/edhávk¥ pibknoč/zákonnÝ limit pm povinnost uveN/něn/ ob/'ednávkY.

otýednatd j dodavatel berou na vědomt, že zámky vzniklé na základě objednávky převyšujld 50 000 Kč bez dph podléhají
uvd\ejněni v Registru smluv dle zákona 34Qt2015 Sb. v platném zněnl a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
učiněny pouze pisemně a také uvel'ějněny v Reglstm smluv.

Dodavatel souhkš 8 uvďejněMm obsahu potvzené objednávky v Reglstm smluv a je povinen plnit dle obsahu oEýednávky vb
6tanovené lhůtě, ale ne však dřľve, než bude potvrzená objednávka uvekjněna.

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů od akceptace oSednávky) ověří, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
uvei\ejni1. Pokud se tak nestalo, je povinen obýednávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této skutečrmti se zavazuje
infomovat objednatele.
Za datum uzavřeni smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, pňčemž účinky Bm|ouvy
nastanou dnem jejlho uveřejněni v Registru mluv.

Datum: S: Á:, 4Š"

jedno vyhotoveni potvrzenl objednávky vrat?e laskavě Ihned po stwzenl ob/ednatdi na shoía uvedenou admu, nebo ve ibnnátu
PDF na uvedený kontaktnl mall, př/padně pmlNdn/cW/m datov'é schiánky: 9swMx3.
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