
UNNERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Kfi:tkovského 8 

n1 47 Olomouc 
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4531047094 ze dne 11.09.2019 

Odběratel • fakturačnf adresa 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Pffrodovědecká fakulta 
17. listopadu 1192/12 
771 46 Olomouc 
Bankovnlúčet: 

ZboH dodejte na adresu: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Přírodovědecká fakulta 

17. listopadu 1192/12 
771 46 Olomouc 

Termln dodinl je 2 dni od data účinnosti 

Dodavatel 
Up česká republika s.r.o. 
Zelený pruh 1560/99 
140 00 Praha 4 
Ceská republika 

IČ: 62913671 DIČ: CZ62913671 
Dodavatel č.: 110326 
Vylizuje 

T-elefon 

E-mall 

Čfslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném dať'lovém dokladu. 

Měna objednávky: CZK 

Text Množství Cena bez DPH 

objednávka stravenek 8/2019 1 BAL 754.885,00 

Na základě Smlouvy uzavrené dne 25.7.2018 a jejího Předmětu smlouvy a dalších ujednání této Smlouvy 
u Vás objednáváme stravovací poukázky Chéque Oéjeuner na měslc 812019. V-Oel-kovém počtu 8 881 
kusů. Nominální hodnota je 85,-Kč/jedna stravovacl poukázka; celková hodnota objednávky činí 754 865 
Kč. 

Term ln dodáni do 2 pracovnlch dnll od nabyti účinnosti této objednávky. 

Osoba oprávněná k prevzetr dodaných poukázek: (pokladní Pl'F UP) eventuálně, recepce 
hlavni budovy PrF UP na tr. 17. listopadu 12 v Olomouci. 

Do faktury proslm uveďte číslo objednávky. 

Celková hodnota objednávky: 754.885,00 

Ostatní smluvnl ujednáni: 

1. Osoby jednajlcl za odběratele a <iodavate!e prohlašuji, že majl oprávnění "k právnlmu jednání za smluvni straAU v 
rámci tohoto závazkového vztahu. 
2. V plípadě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plněni je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této 
objednávky s tlm, že na pozdějšlm plněn! nemá odběratel zájem. 
3. Dodavatel bere na vědomi, te odběratel má povinnost smlouvy s cenou/hodnotou pl'edmětu plnění nad 50.000,-
Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zverejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 34012015 Sb., o 

zvláštnlch podmlnkách účinnosti některých smluv, uverejl'lovánf těchto smluv a  o  registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších ptedpisů. O uvel'ejněnl smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese 

https:Jlsmlouvy.gov.cz,  a pokud poskytne svůj e-maH, bude informován zesfilnou zprávou o zveřejnění. Teprve po 
uvefejněnl smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ni plnit. 
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejich pNloMch, nejsou údaje podléhající obchodnfmu tajemství, 
ani dllvěrné údaje či sděleni, jejichž uveřejněnlm by došlo k neoprávněnému zásahu do práva povinnosti dodavatele, 
jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V prlpadě, že by presto zverejněním smlouvy došlo k neoprávněnému 

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzn.ik.lá ze :zákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
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zásahu do práv a povinnostf dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovldá dodavatel sám za újmu 
způsobenou jemu samému a jeho vlastnlm zástupcům nebo zaměstnancům. 
5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna 
nabídka a akceptace. 
6. Součásti smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednáni, která nejsou výslovně uvedena v této 
objednávce a jejich pfilohách. 
7. Je vyloučeno potvrzeni této objednávky ze strany dodavatele s  dodatkem, výhradou či odchylkou, prestože to 

podstatně nemění podmlnky objednávky (nabídky). 
8. Výše uvedená cena je -konečná, obsahuje všechny náktady dodavatele. 

Pověfená osoba: · 1 z -09-1019 

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.O„ 

děkan Prrrodovědecké fakulty UP 

Potvrzujeme pi'ijetl objednávky a souhlaslme s výše uvedenými podmínkami. 

Datum potvrzení: 12.9 .2019 

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět. 

Univerzita Pa1ackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze zák.ona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
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