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FÁKTuRAČ Ni PoDMí NKY:
sp| atnost  fakturace ie 21 dnů  od data doruč eni objé dnateli a poč í tá se k datu odepsání  p| atby z BÚ objednate| e. Ve vyuč továniuváděj te laskavě óislo obié dnávky' nebo pňloáe jej i kopii'

objednáváme u Vás vysl| áni videoprezeniace zP MV Č R na 11oo ks
Lco obrazovek u lé kařů  v měsí cí ch ú noru a březnu 2o2o.
Videospoty V dé | ce 30s, 2x za hodinu.

oooací  poot t rt í lry:
Datum plněnÍ :

zpŮsob dodání :

Ad..aa dodáni zbož Í :

Kontalitní  osoba k převzet Í  dodávky:  

oBJEDNÁVKA č í sLo:  2O1g - PFR 12-0006

239 580,00

Vystavill

schváliI i

OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotni poj iš ť ovna ministelstva Vnit ra Č eské  repub| iky
Vinohradská 2577í  78, PRAHA 3, PsČ :  13o 0o

zapsána v oR | uóslskÓho so! Ú!  v Pr&é  26'10.1992.  oddi|  A.  ý o'ka 7216

l lob j ednat ele:  47114904

oBJEDNATEL -  faKurač ni ad.esa:

zdravotn|  poj iš tbvna MV Č R
Vinohradská 2577lí  78
130 00 Praha 3 - Vinohrady

MEDI APHARMA,  a.s.
PÍ Ůběž ná .l438/ 9

289 22 Lysá nad Labem

| Č dodavat e| e:  27086879



EI trffi&^ 211oBJEDNÁvKA č í sLo:  2o1g PFR - 't2-0006

AKCEPTAč NI  DoLoŽKA oBJEDNÁVKY č í s| o: 2019 -  PFR -  , t 2-0006

ob.iednate|  idodavate|  berou na vé domi, Že záv'azky.t rznik| é  na zák| adě objednávky přewš uj icí  50 ooo Kč  bez DPH pod| é haj i
uvřejněni v Regist ru sm| uv d| e zákona 340/ 2015 sb. v p| atné m zněni a veš keré  zmé ny.uveřejněné  objednávky musi bý t
uč iněny pouze pÍ semně a také  uveřejněny v Regist ru sm| uv.

Dodavate|  so'uhlasí  s uveřejnění m obsahu lotv| zené  objednávky v Regist ru smluv a je povinen p| nit  d| e obsahu objednáVky ve
stanovené  lhú tě, a| e ne vš ak dřive. než  bude potv,zená objednávka uveřejněna.

Dodavale|  (nejpozděj i do 14-t i dnú  od akceptace objednávky)  ověři' lda objednalel objednávku vč etně akceptace řádně
uveřejni| .  Pokud se tak nesta| o, je povinen objednávku věetně akceptace uveřejnit  sám' o té to skuteč nost i se zavazuJe
informovat  objednatele.

za datum uzavřeni sm| ouvy se považ uje. den akceptace obiednávky objednateI e dodavate| em, pňč emŽ ú č inky sm| ouvy
nastanou dnem jej iho uveřejněni v Regist ru sm| uv.

o" ,u- ,  f  l-  Zoza

Jedno vyhotovenÍ  potvrzeni objednávky vrať te laskavě ihned po sfurzení  objednateli na shon uvedenou adresu, nebo ve fomátu
PDF na uvedený kontanni mail, pří padnó prcstřednicfuí m datové  schránky: gswaix3'


