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OBJEDNAVKA 
Doklad CIT-190 Číslo objednávky 1722000190 

ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL 
Univerzita Karlova PPC s.r o 

Lékařska fakulta v Plzni 
Schwarwva 1321/6 

Husova 3 320 00 Plzeň 1 

301 00 Plzeň 1 éeska republika 

Česka republika 

IČ 00216208 DIČ CZ00216208 

Typ Vysoká škola 
IČ: 26398435 DIČ: CZ26398435 

ODBĚRATEL - dodad adresa Datum vystavení 30.11.2020 I Číslo jednací I 
Lékařská fakulta v Plzni I Smlouva I 
Centrum informačních technologií Požadujeme: 

 
 Termín dodání 

Ltdtcká 1 
Způsob dopravy 

30166 Plzeri Způsob platby Převodem na bankovní účet 

Splatnost faktury 30 dnů 

Položka Mnaistvi MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH 

Číslo objednávky 1722000190 ~ MÚZO Praha s.r o. - www.muzo cz Strana 1 /2 



Ob;ednáváme 1,00 21,00 75 080,00 15 766,80 

Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem AV technika 06-2020 u Vás objednáváme zboží dle přilozené Specifikace zboží (viz přílohu 
č 1) a za platebních a obchodrnch podmínek uvedených v příloze č. 2 

Celková cena:0dle přiložené Specifikace zboží; cena zahrnu;e veškeré náklady spo;ené s dodáním zbož1 na výše uvedenou adresu odběratele 
75 080 Kč bez DPH 

Term1n dodání: do 14 kalendářních dnů ode dne účinnost, ob;ednávky 
Splatnost. do 30 dnů od prokazatelného doručeni faktury 

Technické podrobnosti provedení a nasledně doručení dodávky dojednávejte s: 
   

Přílohy: 

1. Specifikace zboží 
2. Platební a obchodrn podmínky (Kupní smlouva) 

Akceptaci objednávky zašlete na  

90 846,80 

Kontaktní osoba: Přibližná celková cena 90 846,80 Kč 

 

  

 

Razítko a podpis 

Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy hodnota plném přesáhne 50 000 Kč bez DPH, obJednávka vyžaduje ke své učinnosti uveřejněni v 
registru smluv podle zakona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněrnm souhlasí Zaslaní do registru smluv zajisti Univerzita Karlova neprodleně po 
akceptaci dané objednávky. Univerzita Karlova se současné zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé 
smluvní straně kopií potvrzeni správce registru smluv o uveřejnění objednávky bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. jii v 
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s IO datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzeni od spráce registru smluv o 
provedeni registrace ob;ednávky obdrží obě smluvní strany zároveň). 

UPOZORNĚNÍ: 
Dodací adresa není shodná s fakturační - zboží dodat pouze na dodací adresul 
Na fakture uvádějte číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. 
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