
Dílčí objednávka - k RD

DODAVATEL (zhotovitel)
Jméno: PCS Spol. S r.O, E-mail:

ulice: Na Dvorcích 18 IČ: 005 71 024 DIČ

PSČ 140 00 Obec Praha Banka:

Provoz.: číslo úctu

Vyřizuje Datová schránka:
1 Telefon:

Odběratel (organizační složka stálu) podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.

o majetku ČR, pověřit příjemce k vystaveni OBJEDNÁVKY číslo:

PŘÍJEMCE (pouzepísemný styk):

Jméno: Vojenský útvar 7830
Ulice: Gen. Píky I
PSČ: 16001 Obec: Praha 6

V

T

E

_______ODBĚRA TEL (daňový subjekt) :

Jméno Česká republika - Ministerstvo obrany
Ulice Tychonova 1
PSČ 160 00 Obec Praha 6

ič:
Banka;

1 / RTG

Objednáváme u Vás (ceny v Kč s DPH):

Popis MJ Počet
Cena za MJ

(s DPH)
CENA CELKEM

(s DPH)

Provedeni revizí (servis, prohlídek) na zařízeních:

Průchozí detektor kovu METOR (200.200WP.300. 6M) ks 10 2 321.00 23 210,00

RTG personální secure 1000 ks 2 17 690,00 35 380,00

RTG zavazadlový 628XR ks 2 12 020,00 24 040,00

RTG zavazadlový 527DV ks 1 13 910.00 13 910,00

RTG zavazdlový 520B, 618XR ks 5 8 618,00 43 090,00

CELKEM: 139 630,00

Požadovaná doba plnění: dle smlouvy
Místa plnění: provozovna zhotovitele

Právní úprava, kterou se závazkový vztah bude řídit: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Záručnípodmínky: dle smlouvy

Podmínky odběratele:

1) na faktuře uveďte údaie o své firmě:
- jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle (IČ),
- zapsání firmy v obchodním rejstříku nebo údaje o zápisu do jiné evidence.

2) na faktuře dále uveďte vvše uvedené:
- údaje o odběrateli (daňovém subjektu, organizační složce státu),
- údaje o příjemci. nejméně jméno, ulici, PSČ. obec a číslo objednávky (smlouvy).

3) Dodavatel (zhotovitel) vystavífakturu a doručíji emailem do 10 pracovních dnů od ukončeni doby plnění konečnému
příjemci.

4) Odběratel hradí vše převodem a v cenách s DPH. Doba splatnosti daňového dokladu dodavatele je min. 30 dni ode dne
doručeni odběrateli. Je-li nafaktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednánipodle této objednávky.

5) Vpřípadě prodlení dodavatele s plněním ve sjednané lhůtě uvedené v této objednávce, je dodavatelpovinen odběrateli
zaplatit smluvnípokutu ve výši 0.5 % z celkovéfakturované částky za každý den prodleníplnění.

6) Pokud budou u dodavatele zdanitelného plněni shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle §109 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnipozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy
postupovat zvláštním způsobem zajištění daněpodle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena
Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve
výši částky odpovídající základu dané a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu
místně příslušnému správci daně.
7) Přijeti objednávky s dodatkem nebo s

8) Přijetím objednávky se uzavírá smluv bývá vložením elektronického podpisu poslední smluvní
šíranou, (nebo dnemjejího podpisu posl činnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu s
ustanovením § 6 odst. I zákona t: 340/2
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