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Prosim o přiložení kopie objednávky k faktuře !1!

Množ. MJ Název položky

1. 1 ks Biologický inkubátor s atmosférou C02
nab, KRDJV2019-028

OBJEDNÁVKA OBJ/2125/0127/19

- Doduv lol.

IČO: 26424991 DIČ: CZ26424991
KRD - obchodní společnost, s.r.0.

Pekařská 12
155 00 Praha 515

Datum vystavenI: 07.08.2019
Datum dodání:
Forma dopravy:

Cena DPH Částka
bez DPH (%) DPH

Částka
celkem

199 800,00 21 41 958,00 241 758,00

Celková cena s DPH: 241 758,00 Kč

S fakturou zašlete i kopii objednávky.
Úhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na účet dodavatele zveřejněný podle § 98
zákona o DPH správcem daně a to i v případě, že na faktuře , nebo daňovém dokladu bude uveden
jiný bankovni účet. Pokud dodavatel nebude mit bankovní účez zveřejněný podle §98 zákona o DPH
správcem dané, provede odběratel úhradu na bankovni účet až po jeho zveřejnčni správcem daně, aniž
by byl odběratel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí dodavatel
bézodkladně odběrateli.

Při plnění nad 50 000,- bez DPH:
"S ohledem na dikci zákona č. 340/2015 Sb. Sb. , o registru smluv požadujeme zaslání plsemné
akceptace (schválení) této objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání. Bez písemné akceptace
nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li tedy akceptace
objednávky doručena v požadovaném terminu, bude to považováno za odmítnutí objednávky, a tudíž z
ni neplynou pro objednatele žádné závazky."

Přikazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka) :

1. Langrová Iva, prof. Ing., CSc. (21260, 1111, 0001, )
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Správce rozpočtu:
1. Malá Lucie

KRO. obchq®Fspoleónosvs, ľ, o.
Pei(ařs),6 34„)5500 F éha 5

/ *MAŘBAY
/'DÍČ: CZ26424*1

Razit'4 a podpis:  /
625)!ÁZĚtág *ŠNWŽRZKA V PRÄE

;1 Sti'ČJÚ1 1•*a-1'i*  *4*Í
Kamýci,8 120,165 21 P,61*11-Suchdol *


