
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFT - 12-0059

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky fronte s.r.o.
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Studánecká 1120

Zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992. oddil A vložka 7216 530 03 Pardubice - Bílé Předměsti

IČ objednatele: 47114304 lČ dodavatele: 26012227

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

Položka, předmět obiednávky
Na základě výsledku poptávkového řízení (č.j. ZPMV/0756442/2019)
u Vás objednáváme skládaný leták dle této specifikace:

6 stran A5, 2x lom do sebe, zatočený sklad (výsledný formát letáku
A5), 4/4, 135 čj/m2, lesklá křida
Přeprava (na 8 mist dle dohody)
Celkem za objednávku bez DPH: 63 090,00 DPH:

DODACÍ PODMÍNKY:

Datum pIněni: 18.12.2019
Způsob dodání: přepravce
Adresa dodání zboží: dle dohody
Kontaktní osoba k převzeti dodávky:

MJ Množstvi

100 500,00
Cena celkem s DPH Měna

70 530,90 Kč

1,00 !

13 248,90 Cena s DPH:

5 808,00 l Kč

76 338,90 Kč

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:

1



OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2019 - PFT - 12-0059

AKCEPTAČNĹ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2019 - PFT - 12-0059 (*)

* je vYžadována v pňpadě, že hodnota ob/ednávkV pňekroči zákonný /1mlt pfi) povinnost uveřě/něni obiednávkV.

Objednatel i dodavatel berou na vědomi, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšujici 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 souhlasi 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) ověři, 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, pňčemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveřejněni v Registru smluv.

'"""' u, t:

Jedno vyhotoveni potvrzeni objednávky vratte laskavě ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou adresu, nebo ve formátu
PDF na uvedený kontaktní mail, připadně pmst/bdnictvlm datové schránky: 9swaix3.

2


