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VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Drahobejlova 1404/4, Praha 9, 190 03

20 1 Zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl A, vložka 7564, vedeném Městským soudem v Praze

ANeT -Advanced Network Technology, s.r.o.

Vzato do evidence PO

YP?
Se sídlem: Královopolská 3052/139 612 00 Brno

DOG člslem/Ýď//70ZÝ zastoupena: Ing. Karlem Kallabem, jednatelem
ICO: 47916923

,
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DIČ cz 47916923
zapsana v obchodmm rejstrrku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C,

vložka 10130

Naše značka: Vaše značka: Vyřizuje: Praha
1/111/1634317/2018 72-8-0000041 XXXX XXXXXXX XXXXXXX 25.10.2018

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Název položky:
Objednávka

300 ks. oboustranně potištěných vstupních čipových karet, včetně plastového obalu dle
nabídky 72-8-000041 ze dne 14. 9. 2018.

Cena 53 950,- Kč bez DPH, 65 279,50 Kč s DPH.

S pozdravem

X
generální r ditel

Akceptace objednávky a souhlas s uveřejněním

Níže podepsaný dodavatel akceptuje objednávku Vojenské zdravotni pojišťovny České
republiky (dále jen „VoZP ČR“) zaslanou mu dne 25. 10. 2018 (číslo jednací 1634317/2018)
a zároveň bere na vědomí, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšující 50 000 Kč
bez DPH, podléhají uveřejnění v Registru smluv bez jakýchkoli omezení, a to v souladu se

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále „zákon“).

V případě, že dodavatel považuje některé údaje uvedené v objednávce či v jiných
souvisejících dokumentech za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se současně
s doručením této akceptace sdělit odpovědnému pracovníkovi VoZP ČR, které údaje žádá v

souladu se zákonem a ochranou obchodního tajemství anonymizovat.

Dodavatel souhlasí, že jakékoli změny uveřejněné objednávky musí být učiněny písemně a

jako takové musí být uveřejněny v Registru smluv, a že za datum platného uzavření
smluvního vztahu se považuje datum doručení tohoto souhlasu do VoZP CR. Učiněná

objednávka je však ze zákona účinná až dnem. uverähäěräí
v Registru smluv.
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