
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 6 I 989592 DIČ: CZ6 I 989592 

Objednávka č. 4515000223 ze dne 20.05.2020 

Odběratel - fakturační adresa 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta 
Hněvotínská 3 
771 00 Olomouc 

Zboží dodejte na adresu: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta, Správa budov 
Hněvotínská 3 
775 15 Olomouc 

Termín dodání je 5 dní od data účinnosti 

Dodavatel 
Alfagreen s.r.o. 
Petřkova 112/13 
779 00 Olomouc 
česká republika 

IČ: 01477099 DIČ: CZ01477099 
Dodavatel č.: 125050 
Vyřizuje 

Telefon 

E-mail 

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

Text Množství Cena bez DPH 

údržba zeleně 1,000 KS 84.800,00 

Objednáváme u Vás 2x údržbu zeleně (květen-červen, září-říjen) včetně likvidace odpadu v roce 2020 dle 
CN. 

S pozdravem 

Celková hodnota objednávky: 

Ostatní smluvní ujednání: 

84.800,00 

1. Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašuji, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v 
rámci tohoto závazkového vztahu. 
2. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této 
objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem. 
3. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou/hodnotou předmětu plnění 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 znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese 
https://smlouvy.gov.cz, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po 
uveřejněni smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit. 
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, 
ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práva povinností dodavatele, 
jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému 
zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel 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 

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze zákona I I 1/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
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nabidka a akceptace. 
6. S01,16ástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejs0u žádné ujednáni, která nejsou výslovně uvedena v této 

objednávce a jejích přílohách. 
7. Je vyloučeno potvrzeni této objednávky ze strany dod:avatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to 
podstatně nemění podmínky objednávky- (nabídky). 
8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele. 

Pověřená osob'a� 

2 O -05-- 2020 
Pro,f. MUDr. Josef Z dražil, CSc., 

děkan Lékařské- f kulty 

Potvrzujeme přij_etf 0bjecdháv.ky a s0uhlaslme s výše uvedenými podmlnk,ami. 

Datum potvrzeni: 

Potvrzenou 0bjednávku zašlete obratem,zr:>ěl 

Univ.erzit� Palaokéh'o -v G.:i(omeuei j� v.eJ•e • á ká šk 1 . . .un 'vy.sa, · o a v.21mldá ze :z;ákuna J 11 /.98 Sb. a n'�apisqJe se d� o.pehopn(he rejsJ'.l'Oru. 



Stavba: FN Olomouc - objekt Lékařské Fakulty UP 

Objekt: Údržba keřové výsadby 

Objednatel: 

Zhotovitel: Alfagreen s.r.o. 

JKSO: 1056 

EČO: IK1056 

Datum: 30.4.2020 

Zpracoval:

P,Č. 

HSV 

1056-001 

2 R 

Celkem bez DPH 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce - údržba keřových výsadeb 

Výchovný řez keřových výsadeb 

Přesun hmot pro budovy, odvoz a likviclace odpadu 

Celkem bez DPH 

AH(HITEKIUllA z noSTLIN 

soub. 2,000 33 200,00 

soub. 2,000 9 200,00 

84 800,00 

84 800,00 

84 800,00 

66 400,00 

18400,00 

84 800,00 

Pozn.: Jedná se o 2 x udrž bu v roce 2020 - výchovný řez a podobně - květen-červen, září-říjen 




