
UNIVl:RZITA PALACKĚHO V OLOMOUCI 
Křlžkóvského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č, 4596008299 ze dne 20.05.2020 

Odběratel .• fakturační adresa 

UniverzitaPalackého v Olomouci 

Biskupské nám. 1 
77111 Olomouc 

Zboží dodejte na adresu: 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Biskupské nám. 1 
771 11 Ofomouc 

Termín dodání Je 6 dní od data účinnosti 

Oodavattíl 

Sodexo Pass ČR a.s. 
pobočka Olomouc 
Radlická 2 
150 00 Praha 5 Smlchov 
česká republíka 

IČ: 61860476 DIČ: CZ61860476 
Dodavatel č,: 103794 
Vylizuje 
Telefon 
E,rnail 

Člsloléto objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu. 
Měna objednávky: CZK 

Text Množstvl 

Stravenky SODEXO v hodnotě 100,- Kč 2.500,000 KS 

StravE,nky pro CVT na květen, čeMm, červenec 2020 

Celková hodnota objednávky: 

Ostatnl smluvnl ujednáni: 

Cena VČ. DPH 

250.000,00 

250.000,00 

1. Osoby jednajlcf za odběratele a dodavatele prohlašují, že majl oprávněni k právnlmu jednání za smluvnl stranu v 
rámci tohoto závazkového vztahu. 
2. V prlpadě pradlen I dodavatele s dodáním objednaného plnění je c:,dběratel oprávněn bez dalšltio odstoupit od této 
objednávky s tlm, že na pozdějším plněni nemá odběratel zájem. 
3. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má. povinnost smlouvy s. cenou/hodnotou predmětu plněni nad 50.000,
Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), Ve zněli/ pozdějších predpisů. O uvelejněnl smlouvy se může dodavatel plesvědčit na adrese 
https://smlouvy.gov.cz, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanc,u zprávou Q zvele,jněnl. Teprve po 
uveřejněni smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ni plnit. 
4. Dodavatel prohlašuje, že v této opjednávce, ani jejich prrlohách, nejsou údaje podléhajlcl obchodnlmu t;3jemstvl, 
ani důvěrné údaje či sděleni, jejichž uvefejněnlm by došlo k neoprávněnému zásahu do práva povinnosti dodavatele, 
jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by presto zvelejněnlm smlouvy došlo k neoprávněnému 
zásahu do práv a povinnosti dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, oqpovldá doqavatel sám za újmu 
způsobenou Jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 
5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, Jakou byla učiněna 
nabídka a akceptace. 
6. Součásti smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednáni, která nejsou v9slovně uvedena v této 
objednávce a jejich přllohách. 
7. Je vyloučeno potvrzeni této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, v9hradou či odchylkou, přestože to 
podstatně neměnl podmínky objednávky (nabldky). 
8. V9še uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodav.itele. 

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysok,\ škola vzniklá ze zákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstřlku. 
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IJNIVERZITA PALACKÉ.HO V OLOMOUCI 
Křižkovského 8 
771 47 Olomouc 

ič: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4596008299 ze dne 20.05.2020 

Pověřená osoba: 
2 z -06- 2020 

rektor 

Potvrzujeme přijetí objednávky a $OUhla$írtié š výše uvedE:inymi podmlnkami. 

Datum potvrzeni: 

Podpis a razítko 

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět. 
.. 

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze :z:ákon·a 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
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