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Na faktuře vždv uveďte
číslo této objednávky Objednávka č. : 71/1/20/1303

AV MEDIA, a.s.

Dodavatel:

IČO: 48108375, DIČ:

Pražská 1335 
102 00 Praha

. Pop.is objednávky:
Pořízení 2 ks datového projektoru Optoma ZH506E(laser) včetně
příslušenství 2ks zesilovače signálu HDMI, Optoma WUSB bezdrátová
projekce, montáž a úprava držáku projektoru knihovně vei Slezské.
Předmět objednávky Předp.cena (Kč)

1.Nákup 2ks projektoru včetně příslušenství dle „Nabídka 19AMNAB00362“ 
Celkem

Převezme: Bc. Petr Chorváth, te l:, fax: 
e-mail:

116 000,00 
116 000,00

30.4.2020 Vystavil: Bc. Petr Chorváth

Termín dodání : 

Datum schválení: 

Objednavatel: 

IČO: 00027251

1. 7. 2020 

4. 5. 2020
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
DIČ CZ00027251

Adresa objednatele: Ustav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, Praha 2, 120 00 

Adresa dodání: Ustav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, Praha 2, 120 00

04.05.2020

X Bc. Petr Chorváth

Schválil' Podepsal(a): Bc. Petr Chorváth
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V případě, kdy dojde k naplnění podmínek pro uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, především pak je 
li výše hodnoty předmětu této objednávky vyšší nežli 50.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a nedopadá-li na povinnost uveřejnění některá z 
výjimek stanovená zákonem o registru smluv nebo jiným  právním předpisem, nabývá tato objednávka účinnosti až okamžikem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle zákona o registru smluv. Do uveřejnění dle věty předchozí je  tato objednávka neúčinná a jakékoliv plnění z ní je  plněním bez 
právního titulu. Uveřejnění objednávky v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu, po obdržení její akceptace, ÚZEI jako 
objednatel. Jakmile dojde k uveřejnění této objednávky v registru smluv, bude o této skutečnosti objednatel druhou stranu neprodleně informovat. V 
případě, kdy tato objednávka povinnosti uveřejnění dle výše uvedeného zákona o registru smluv nepodléhá, nabývá tato objednávka účinnosti 
okamžikem doručení její akceptace objednateli, nebylo-li stranami objednávky sjednáno jinak.

Akceptace objednávky:

Datum a podpis zástupce dodavatele

AV MEDIA, a s  
Pražská 63
♦«o n n  Prnhri 10

DIČ: CZ48108376  
Tel.: 261 260 218
P n y  2 6 1  0 9 7  A Af i
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