
Příloha Č. 6

VZOR OBJEDNÁVKY

VÝZVA K PLNĚNÍ č. [9]

K RÁMCOVÉ DOHODĚ č.

Smluvní strany:

Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jikénem jedná: náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo úč41:
vyřizuje ve věcech smluvních:

tel.: mob.
e-mail. erlebacj@army.cz

vyřizuje ve věcech technických:
tel.: mob.

fax: e-mail:
adresa p o doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

ID datoyé schránky: hjyaavk

(dále jen „kupující") na straně jedné

a ti

Česká zbrojoyka, a. s.
společnóst zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B,

vložka 72
se sídle : Sval. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod
zastoupená:

IČO: 46345965
DIČ: CZ46345965
bankovn spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtů:
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

mob. e-mail:
mob. e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Česká zbrojovka a.s., Sval. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Ceská republika
ID datové schránky: 74d8pciy
(dále jen ,prodávající") na straně druhé
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Příloha č. 6

Prodávající se akceptací této výzvy k pinění (dále jen „výzva") zavazuje dodat kupujícímu
munici 4vedenou v níže uvedené tabulce (dále jen „zboží"):

Celková, částka zboží činí Kč včetně DPH,

(Slovy: i Kč)

Všechji (další) podmínky Rámcové dohody zůstávají nadále platné.

Poř.
číslo

Název zioží
1

KČM NSN
TP

(pro GDA)
Počet

ks
Cena za 1 ks

bez DPH
Celkem
bez DPH

Cena celkem
včetně DPH

1. i
2.
3. i
4. i
5.

Celkem -

Zvláštní ožadavky:

Doba doilání:

Možnost klodání zboží dílčími dodávkami: ANO/Ne

V Praze dne

za kupujíhho

V Uherském Brodu dne

za prodávajícího

náměstek pro řízení sekce
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