
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFO - 09-0233

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky atlantis telecom spol. s r.o.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Štěrboholská 1427/55

zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992, oddil A, vložka 7216 10200 Praha 15 - Hostivař

lČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 60466189

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna MV ČR
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohradý
Objednáváme u Vás: 90ks IP telefonních přistrojů sip Mitel 68651 - dle nab dky ze dne IC .9.2019
Položka, předmět obiednávky MJ Množství Cena celkem s DPH Měna
IP terminál SIP Mitel 68651 (bez napaječe): 3,4" podsvícený LCD ks 90,00 326 591,10 Kč
displej, 2-portový gigabitový přepinač s QOS pro pňpojeni PC, PoE
Class 2, 8 program. tlačitek, HF, konektor pro náhlavní soupravu s
podporou DHSG, HF
Celkem za obýednávku bez DPH: 269 910,00 DPH: 56 681,10 Cena s DPH: 326 591,10 Kč

. . . . ..

DODACÍ PODMÍNKY:
Datum pInění: 23.09.2019
Způsob dodání:
Adresa dodání zboží:
Kontaktní osoba k převzetí dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMĹNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počitá se k datu odepsáni platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte laskavě číslo objednávky, nebo pňložte její kopii.

Vystavil:
Schválil:
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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFO - 09-0233

AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - PFO - 09-0233 (*)

* Je vYžäďována v př/padě, že hodnota ob/ednávkV překnoč/ zákonný limit pro povinnost uveře/něn/ objednávky.

Objednatel i dodavatel berou na vědomi, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšujÍcÍ 50 000 kč bez dph podléhaji
uveřejněni v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném zněni a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
učiněny pouze pisemně a také uveřejněny v Registru smluv.

Dodavatel souhlasí s uveřejněnim obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve
stanovené lhůtě, ale ne však dřive, než bude potvŕzená objednávka uveřejněna.

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů
uveřejnil. Pokud se tak nestalo, je
informovat objednatele.

od akceptace objednávky) ověří, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
povinen objednávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této skutečnosti se zavazuje

Za datum uzavření smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, přičemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveřejněni v Registru smluv.
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jedno vyhotoveni potvrzeni objednávky vratte laskavě ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou adresu, nebo ve formátu
PDF na uvedený kontaktní mail, př/padně pmstkdnictv/m datové schránky: 9swaix3.
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