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OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky Averiier a.s.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Bidláky 20/837

Zapsána v OR MěsNkého soudu v Praze 26.10.1992, oddilA, vložka 7216 63900 Brno

lČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 26260654

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna mv čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3
Objednáváme u Vás: vakcíny pro ZZMV repion HK
Položka, předmět objednávký mj Množství !

l Objednáváme u vás na základě Rámcové kúpni smlouvy vakcínu 326,00
proti chřlpce (kód SÚKL J07BB) pro Zdravotnické zařizeni MV -
region Hradec Králové.
Adresa dodánl: dle rozpisu v příloze objednávky (vC. kontaktnich osob

. k převzetí zásilky)

Celkem za objednávku bez dph: 55 266,78 DPH: l 5 526,68 Cena s DPH:

Cena celkem s DPH Měna
60 793,46 Kč

60 793,46 Kč

DODACÍ PODMĹNKY:
Datum pInění: 04.11.2019
Způsob dodáni:
Adresa dodáni zboží: dle přilohy
Kontaktní osoba k převzeti dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost fakturace je 21 driů od data doručení objednateli a počitá se k datu odepsáni platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte iaskavě číslo objednávky, nebo přiložte její kopii.

Vý$tävä:
Schválií:
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AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - FPy - 10-0042 (*)

* Je vyžadována v př/padě, že hodnota objednávky překmčí zákonný limit pro povinnost uveře/něn/ objednávky.

Objednatel i dodavatel berou na vědomi, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšujíci 50 000 kč bez dph podléhaji
uveřejnění v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném znění a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
učiněny pouze písemně 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 potvrzená objednávka uveřejněna.

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů od akceptace objednávky) ověří, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
uveřejnil, Pokud se tak nestalo, je povinen objednávku včetně akceptace uveřejnit sám. O této skutečnosti se zavazuje
informovat objednatele.

Za datum uzavřeni smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, přičemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveřejněni v Registru smluv.

Datum: 2019.10.2216,41:16 +02'00'

Datum:

Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Jedno vyhotoveni potvrzeni objednávky vráťte laskavě ihned po stvízenl objednateli na shora uvedenou adresu, nebo ve formátu
pdf na uvedený kontaktní mail, př/padně pmstNdnictvim dátové schránky: 9swaix3.
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