
- Objednatel

- IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709
, :"..... Btv·. Ceská zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129
165 00 Praha 620

Konečný příjemce:
Fakulta lesnická a dřevařská
Marketingové odd.
Kateřina Fryčová,DIS. m:605 275 940

Množ. MJ NA70/ polož<y

00]edr.áváme - Vás expcrici, TYF C
(baličeK), 20mi, ř.50:,vä ext>(.7it-8.

OBJEDNÁVKA OBJ/4337/0040/19

- DodavdlcI,

IČO 25582518 DIČ CZ25582518
Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 405/1
60300 Brno

Datum vystavení. 12.07.2019
Datum dodání:
Forma dopravy

Cer.c CPU
bez r.ii.:

Částka
DPI:

ast Ka

i . k c:..

'9 90(,00 71 16 -'7G,rh Oř fici,0.

Celková cena s DPH: 96 679,00 Kč

2 lak:...Tuu zašlet_e x Kopii c,bleťinavKy.
Úhrada za poskytnuté plněni bude docirivate.1 převeder:-1 na .lče! doclava=cle '·.·přeý náný pocj,f- 41=
zá.<ona , DPH Spiávi:em daně a t.2 1 v případě, že na fak'.*fi; rienc, na dcf.ovén· doklad- Dude ,/ves.'.-
i -ný bar.kov:.1 účet. POK..a dodavdt.el netilde mil bdriKovni üče: zveřejněný palle §98 zákci:id LP!.
sprAvcem daně, provede odběratel ůhra..1,J ni,1 ban<ovnl uce: az pr leh:, zvořejněni ·:právcer. dané, ar.ir
Ly 541 odb ratu] V prodlen_ s utiradou. Zvetřp-;něni bankovr.liw účzu sp=4vcer[ dar:ě : rlam: dodava'f:
ne-GrikladnÄ odf>ěrateli.

Pfi plnění , 4 600,- bez Z)28:
:.a

cl
rr -"S ohledew na dikci zákona č. 34Íi/2015 Sb. 1:1·., ( registru smluv požadulem<. zasláni pli-emne

.,kceprace (b.:?.vá:eni' 14:  ::n-ednóvky, ci tc Jo 7 an. oci je'ir,O zas:á:,1. Bez ci sp.mrié a..cer-a:-4
s.elze L,to obžednévku rovažovat .8 plarno- d nem; žádné. právnl účinky. Nebude-.1 'va, akcer:ací
r'bjednávki' scrtičena :· p,Žatlovanpm lermar!11, bucie tc pó ·:ařovano 20 c,cimirnu: 1 -Lie i n A v k y, a :l l.j 44 7
ni neplynou pro objednatele žádné závazkv,"

PriKa;20 operace :Trái.&iSLO, ČinneŇI, zaka:ca, pod:aKAZKa,:

i. tur"an: Marek, prüf - Ing., -hr.. :4 1 'JLI, 163 9, t. ·l)1, ' U. ,

Frtavze r-/pečtu:

. -,-6 vi Marr.n,

BVVn Veletrhy Brno, a.s<
Výstaviště 1. 603 Clo Brno

IČ: 25582518Veletrhy
Brno 55

R.a:itko a p:,,if'-5:

9-1 -3

Le. RC., 62'.


