
Onivc1·.7.it:i Palackého 
v'Cllornoud 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 

771 47 Olomouc 

IČ; 619�9592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 451500029.2 ze dne 20.1 �2021 

Odběratel • fakturační adresa 
Univerzita Paiackého v OIÓmoi.Jd 
Lékařská fakulta 
Hněvótíril,ká 3 
771 bó Olomouc 

Zboží dodejte na adresu: 
Uriiverzita P$Iaékéhó V 'Olomouci' 
Lékařská fakultc:i. 
Hněvotínská 3 
771 oo. Olomouc 

Termín dodá.ní je -5 dní od data účinnosti 

Dodavatel 
Sodexo Pass ČR a.s. 
pobočka Olomouc 
Radlická 2 
150 00 Praha 5 Smíchov 

. česká republika 

IČ: 61860476 
D_odavatel č.; 103794 
Vyřizuje. 
Telefon 
E-rnaíl 

óísló �éfo cibjediiávky prosím uvádějte na Ván,lvystaveném daňovém ·dokladu: 

Text Množství· 

stavenky 1,0Ó0 KS 

Objednáváme u Vás stravenky-pro Kliniku Zubního lekařství 

. 842ks x 85,- Kč= 71,570,- Kč, 
Celková hodnota obj_ednávky: 

DIČ:- CZ6186ó476 

Měnc;:robji:ldhavky: CZK 

Cena vč, DPH 
71 570,00 

71 570,Q0 

· Univerz,iia Palacké.ho v ÓÍciinouci je veřejná vysoká škola vznikla ze zakomi 111 /98 Sb, a nezapisuje se do :pbchodníhorejstřikú. 
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Uniitcr7._it;i. P.1lad<ého 
v Olórnouci 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského,8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4515000292 ze dne 20.·1.2021 

Ost.atni smluvní .ujednání: 
1. Osqby je,dnajlcí za odběratele a dodavatele prohlasuj( že majf oprav·něnf k právnímu jednárií za ·smluvní stranu v rámc;:i 

tohoto záváikového vztahu. 
2. V případě pradlen! dodavatele s dodánlrri objednaného plriěnf je odběratel oprávněn hez dalšíh_p o.dsfoupit od této 

objednávky s tíní, že na pozdějším plněn! nemá odběratelzájem: 
3. Dodavatel bere. na,vědomf, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou it,odnotoU předmětu plněn!' n_ac

{

S0.000;-Kč bez 
DPH, tedy i nabídky a. jejich akceptace, zveřejnit v régisťru smluv postupem podle z$kona č: 340/201 S Sb,., d zvláštních 
podmínkách účinnosti některých. smluv, uveřejňování těchto smluv a o regisfru smluv (zákon o registru smlw/), ve znění 
pozdějšfch předpisů. o uveřejněn! smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese https://srnlouvy.gov.tz, a pokud 
poskytne svúj e�mail, bude inform6ván zaslanou zprávou. o �veřejnění. Teprve po uveřejriět:íf sm[ouvy v teg'istr(J smluv 
nabývé tato účinnosti a je možno podl.e ní plnit. 
4, Dodavatel prohlašuje, že v této óbj.ednálice, anijejfch pfílóháéh, nejsou údaje podléhajícfobéhbdnhnu tajemství, arii 

důvěrné l,'.Jdaje či sdělen·í, jejichž' uveřejněním by došlo k neoprávněnémú zásahu do prév a pbviqno'$tí dqdavatele, jeho. 
•zástupců ·nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zvefejněním smlouvy došlo k neopr�ifněněmVzá'$ahu do práv a 
povinností dodavatele, jeho zástupců či zarněstnahců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenói,.jjer:nu $c:1t'liému a jeho 
vlastním zástupcům hebo zaměstnancům. 
5. Smluvní parametry stanovené. touto objednávkou henl možno měnit jinak než shodnou ferinou, jakou byla učiněna 

nabídka a akceptace. 
· · 

6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsoú žádná .ujednání , která nejsou výslovně ;uvedena v této 
objednávce a jejích přílohách: 

· · 

7. Je vyloučeno potvrzení této objectn•ávky ze strany dodavatele s dodatkem, vyhradou či odchylkou, '.př�.stož.é to pod státně 
nemění podmínky 01:,Jjednávky (nabldky). 

·· 

8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny- náklady dodavatele. 

Pověřen$ osoba: 

Z-,. -01- 2021 · Prof. MUDr. Jos·ef z dražil., CSc., 
děkan Lékařské t kulty 

Potvrzujeme přijetí objecinávkf a souhlasíme s výše uveoenými podmínkami. 

Datum potvrzení: 2 f- 1, 2 1 

Podpis a řazítko 

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět. 

UniveriítaPalac:kého v Ólon1ouci je veřejna vysoká škola vzniklá ze Z�kona 111 Í98. Sb. a nezapisuje sedp obchodního rejstříku. 
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