
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4541016078 ze dne 9.12.2020 

Odběratel - fakturační adresa 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Pedagogická fakulta 
Žižkovo nám. 5 
771 40 Olomouc 
IBAN: 
SWIFT: 

Zboží dodejte na adresu: 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Pedagogická fakulta,KTE 
Žižkovo nám. 5 
771 40 Olomouc 
česká republika 

Termín dodání je 7 dní od data účinnosti 

Dodavatel 
Pietr Przemyslaw Sobierajski 
Budowlanych 8 
43-430 Skoczów 
Polsko 

Dodavatel č.: 29479 

Vyřizuje 

Telefon 

E-mail 

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu. 

Měna objednávky: CZK 

Text Množství Cena vč. DPH 

Lasery a CNC 1.000 KS 211,292.62 

Objednáváme u vás lasery a CNC frézky dle přílohy. 

Celková hodnota objednávky: 211,292.62 

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze zákona 111 /98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
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UNIVERZITA PAL-'\G���.9 V OLOMOUC! 
Křížkovského s 
771'-47:0l��ouc 

1č: 61989592 01č:-cz51sesss2 

Objédntlxkač. 454:1,0160_78 z� dne 9�12.2020 

Ostatnl smluvní uje_dnání: __ 
1. Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvnf stranu v rámci 

tohoto - závazkového vztahu. - , - . 
- -- -

2, V případě prodlení dodavatele s do_dáním 9bjednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této 
objednávky s tím_, �e na pozdějším plněl)í nemá odběratel zájem. 
3, Dodaviitel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou pře<:lmětu plnění nad SQ_.000,- Kč bez 

DPH, tedy j nabíd�y � jejich .akceptace; iv�řejnit v registru smlw postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti' některých _smluv, uveřejňovaní těchto· šmiuv a o ·registru �mluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších _ předpisů. -O uýeřejně,:ií smlpúyy se může qodáv,aťel přesvědčit na· adrese http�:/lsmlciuvy'.gov:cz,- a pokud 
poskytne, svůj e�máil, bude info'rmoi/án·-zaslanou' zprávou o zvefejnění: TepNe ,PO uv�řejněrir' smlouvy v r�gistru smluv 
nabývá tato účinn_osti a je možno pódle níp!nit. 

· , · 

4. Dodavatel pr_ohfášuje, že v léto objedn�vce, ani jej_íqh_ pfí!oh�ch, nejsou údaje_ podléhající o_bchodnímu \ajemstyí, ani 
důvěrné 'údaje či s�ělenr, jejic�ž uveřejner:iím by došlo _k neópravněnému zásahu_.do práv a povinnosti dodavatele, jeho 
zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo,k neoprávněnému zásahu do práv a 
povinností dodava·tele, jeho zásťupcú Či-zaměstninců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho 
vlastním záshipcům_ nebo-zaměstna'ncům; - · - - , 

.--

5_ Smluvní parametry stanovené to't.1I0 objed_návkou není možno měnit jinak - l]ež shodnou formou, jakou byla učiněna 
nabídka a akceptace. - - - -

6. Součástí sm_louvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná. ujednáni • která nejsou výslovně uvedena v této 
objednávce a jejích přílohách. -. - . - : . . 
7, Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s d9datke111, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně 

nemění podmínky .objedniivky (nabídky). - - -
- . - , - - -

8. Výše uvedená cená je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele . 

Pověřená osoba: 

Prof PaedDr._ Libuše LudJl<ová, CSc., 
děka_nka Pedagogické fákulty UP 

Potvrzuj_eme přijetI objednávky a sot.ihlc1síme s výše uvedenými podmínki3mi. 

Datum potvrzení: 
A {' �')O ;10.J ..... .;_,O.t. i,-

.. Podpis a razítk�

, 
,

Potvrzenou obje9návku zašlete 9bratem ?Pět. 

Univerzita Palackého v Olomouéi Je veřejná Ílysoká škola vzniklá ze zákona 111198 Sb.,a nezaplsi,Jje se do,,ób�hodnih� rejstřikú. -
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