
Jméno: E-mail:

Ulice: IČ: DIČ:

PSČ: Obec: Banka:

Provoz.: Číslo účtu:

Vyřizuje:

Telefon:

Odběratel (organizační složka státu) podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,

o majetku ČR , pověřil příjemce k vystavení OBJEDNÁVKY číslo:

Jméno: Jméno:

Ulice: Ulice:

PSČ: Obec: PSČ:

IČ: DIČ: Banka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Požadovaná doba dodání (do):

Právní úprava, kterou se závazkový vztah bude řídit -zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Místo plnění:
Záruční podmínky: prodávající přejímá záruku za jakost zboží po dobu min. 24 měsíců.

Podmínky odběratele:

Schvaluji:

Podpis

Razítko

Dodavatel:

Podpis

Razítko

DODAVATEL

5) V případě prodlení dodavatele s doručením zboží ve sjednané lhůtě uvedené v této objednávce, je dodavatel povinen
odběrateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové fakturované částky za každý den prodlení dodání zboží.

Datum:

TRACO INTERNATIONAL spol. s r.o.

- údaje o příjemci (fakturační-dodací adrese), nejméně jméno, ulici, PSČ, obec a číslo objednávky (smlouvy).

- zapsání firmy v obchodním rejstříku nebo údaje o zápisu do jiné evidence.

Datum:

6) Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle §109 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.
7) Přijetí objednávky s dodatkem nebo s odchylkou se vylučuje
8) Přijetím objednávky se uzavírá smluvní vztah, jehož platnost nabývá vložením elektronického podpisu poslední smluvní
stranou, (nebo dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou)a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu s
ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.

- údaje o odběrateli (daňovém subjektu, organizační složce státu),

obil:

4 406,88

Fax:

70 510,00

CENA CELKEM
(s DPH)

60162694

160 00 Praha 6

CZ60162694 ČNB Praha, číslo účtu:

36582

ODBĚRATEL (daňový subjekt) : PŘÍJEMCE (fakturační adresa):

TRACO INTERNATIONAL spol. s r.o.
Rájecká 1058 251 22 100 CZ25122100

Objednáváme u Vás (ceny v Kč s DPH) :

104 00 Praha 10 - Uhřiněves

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1

Československá obchodní banka,a.s.

Datová schránka: 9ygsy3e

/ 2019

2) na faktuře dále uveďte výše uvedené:

70 510,00

- jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle (IČ),

20 pracovních dnů od uzavření smluvního vztahu

4) Odběratel hradí vše převodem a v cenách s DPH. Doba splatnosti daňového dokladu dodavatele je min. 30 dní ode dne
doručení odběrateli. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této obejdnávky.

1) na faktuře uveďte údaje o své firmě:

3) Prodávající (zhotovitel) vystaví fakturu a doručí ji do 10 pracovních dnů od ukončení doby plnění na adresu konečného
příjemce.

Cena za MJ
(s DPH)

MJ

Bezpečnostní detektor určený k detekci kovů, typ Garrett Super Scanner V s
černým textilním držákem na opasek, včetně vyměnitelného zdroje napájení.

ks 16

CELKEM:

Popis Počet


