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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4501000002 ze dne 10.12.2020 

Odběratel - fal<turační adresa 
Univerzita Palackého v Olomouci 
CATRIN 
Šlechtitelů 241 /27 
783 71 Olomouc 

Dodavatel 
AMIRES s.r.o. 
Stavitelská 1099/6 
160 00 Praha 6 
česká reoublil<a 

Zboží dodejte na adresu: IČ: 24173720 DIČ: CZ24173720 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Přfrodovědecl<á fal<ulta - RCPTM 
Šlechtitelů 27 
783 71 Olomouc 

Termín dodání je 11 dní od data účinnosti 

Dodavatel č.: 123165 
Vyřizuje 
Telefon 

E-mail 

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu. 

Měna objednávl<y: CZK 

Text Množství Cena vč. DPH 

Služba „Strategie partnering" 1,000 JV 7·1 390,00 

Objednáváme u vás na základě cenové nabldl<y ze dne 10.11.2020 následující službu: 

Služba „Strategie partnering" ve výzvě H2020 lnnovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, 
environment and natural resources from persistent and mobile chemicals (LC-GD-8-1-2020} 

Služba bude obsahovat následující al<tivity: 
- screening a oslovení koordinátorů připravovaných konsorcií 
- dojednání zapojení RCPTM (technologie remediace s využitím nanočástic železa} do vybraných konsorcií 

Cell<ová maximální hodnota 59.000 Kč bez DPH. 
DPH bude účtována dle platných předpisů 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související 
s řádným plněním (např. cestovní náklady aj.). 
Termín plnění: do 31.1.2021 
Fal<tura bude vystavena po předání plnění se splatností 30 dní 
Kontaktní osoba:

Celková hodnota objednávky: 

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká skola vzniklá ze zákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 
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Univerzita Palackého 
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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4501000002 ze dne 10.12.2020 

Ostatní smluvnf ujednáni: 
1. Osoby jednajlcl za odběratele a dodavatele prohlašuj!, že majl oprávnění I< právnímu jednání za smluvní stranu v rámci 

tohoto závazkového vztahu. 
2. V přfpadě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plněn! 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 nabfdky a jejich al<ceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmlnl<ách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněnl 
pozdějších předpisů. O uveřejněni smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese https://smlouvy.gov.cz, a pol<ud 
poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv 
nabývá tato účinnosti a je možno podle ni plnit. 
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejich přílohách, nejsou údaje podléhajlcl obchodnímu tajemstvl, ani 

důvěrné údaje či sděleni, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho 
zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo I< neoprávněnému zásahu do práv a 
povinnosti dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovldá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho 
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 
5. Smluvní parametry stanovené touto objednávl<ou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna 

nabídka a akceptace. 
6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání , lderá nejsou výslovně uvedena v této 

objednávce a jejich pFllohách. 
7. Je vyloučeno potvrzeni této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně 
neměnl podmlnl<y objednávky (nabídky). 
8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavate e. 

Pověřená osoba: 

--

\°:) -\1- 1.\\1\\ 

Potvrzujeme přijetí objed avl<y a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami. 

Datum potvrzení: (, {J.. JQW 

Podpis a razítko

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět. 

Univerzita Palackého v Olomouci je verejná vysoká škola vznil<lá ze zákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstřlku. 
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1405628

Původní datový formát: PDF

UUID původní komponenty: 30896-44253

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu JIŘINA BEKÁRKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Univerzita Palackého v Olomouci

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.01.2021 07:37:02


