
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - SFO - 10-0009

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky F&B Centrum s.r.o.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 nádražní 84/43

Zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992, oddil A, vložka 7216 150 54 Praha 5

lČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 27929736

OBJEDNATEL - fakturační adresa:
Zdravotní pojišt'ovna mv čr
Vinohradská 2577/178
130 00 Praha 3 - Vinohradý
Objednáváme u Vás: Vánočni setkáni zaměstnanců ZP MV ČR

Položka, předmět objednávký MJ Množstvi
: V rámci vánočniho setkáni zaměstnanců a vyhodnoceni roku 2019 1,00 i

objednáváme:
zajištěni cateringu - rautovémenu včetně nápojů, welcome drinku
(specifikace dle dohody). '
Nápoje budou kalkulovány po akci dle skutečné spotřeby. Finanční
strop konzumace je limitován finanční hodnotou objednávky. i l
Celkem za objednávku bez DPH: 57 851,24 DPH: 12 148,76 Cena s DPH:

Cena celkem s DPH , Měna
70 000,00 ' Kč

70 000,00 Kč

DODACÍ PODMÍNKY:

Datum plnění: 03.12.2019
Způsob dodáni:
Adresa dodáni zboží:
Kontaktní osoba k převzetí dodávky:

FAKTURAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počítá se k datu odepsáni platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte laskavě číslo objednávky, nebo přiložte jeji kopii.

Vystavil:
Schválil:

1



OBJEDNÁVKA ČĹSLO: 2019 - SFO - 10-0009

AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - SFO - 10·0009 l')

' Je vý'žadována v připadě, že hodnota oblednávkV pibknoč/ zákonný limit p'd povinnost uve/b/nén/ ob/ednávkV.

Obje(jnatel l dodavatel berou na vědôml, že záväzky vzniklé na základě objednávky převyšujlci SO 000 Kč bez dph pode
uvel'ejněnl v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném zněrii a veškeré zmény uveřejněné objednávky musí
učinény pouze pigemné a také uvetejnény v Registru smluv.

Dodavatel souhlad s uveľejněnfm obsahu poľvrzené obýednávky v RegisUu smluv a je povinen plnit dki obsahu Qbíednávk!
stanovené lhůtě, ale ne však dřive, neZ bude potvrzená objednávka uveřejněna.

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů od akceptace objédnávky) ovél'i, zda objednatel objedMvku včetně akceptace řé
uveřejml, PQkud se tak nestalo, je povinen objMnávku včetné akceptace uveřejM sám. O této skutečnosti se zava
infOrmovat objednatde.

Za datum uzavřani smlouvy se považuje den akeptace obHdnávky oWednatde dodavatelem, pi'ičemž účinky smk
nastanou dnem jejlho uveřejněni v Registru smluv.

""'um' .9/ R</q

JBdno vyhotovoni potvrzeni objednávky mňľe láskavé ihmd po stwzanl objednateli na shcva uve&mu adresu, nebo ve Ic
PDF na uvedený konlaklnl mail, pňpadně p1T)$třednictv/m dátové schránky' 9swa/x3.


