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V Praze dne 5.2.2021

Objednávka na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu „Ochranné

pomůcky pro řešení situace COVID19“

Vážená paní, vážený pane,

na základě výsledku výše uvedené VZMR, spis. zn. zadavatele S-SVS/2021/014035-G, objednáváme

u Vás dodávku ochranných pomůcek dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Nabídkový list.

Celková cena předmětu plnění činí v souladu s cenovou nabídkou učiněnou v rámci veřejné zakázky

822 684.00 Kč bez DPH. t. i. 951 876.84 Kč včetně DPH. zahrnuje veškeré náklady a poplatky

potřebné k řádnému splnění předmětu smlouvy včetně dopravného a je cenou maximální,

nepřekročitelnou a konečnou.

Místo dodání: iedná se o dvě dodací místa uvedená v Příloze č. 1 Nabídkový list.

. . Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, oddělení pro řešení krizových situací,

Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno

. . Skolicí středisko Státní veterinární správy, Na Srpečku 31, 152 00 Praha 5 Hlubočepy.

Doba plnění předmětu zakázky: jednorázová dodávka předmětu plnění na 2 dodací místa

dle přílohy č. 1 této objednávky v termínu do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky.

Prosíme o zajištění doručení zboží v pracovní den v době od 7:15 do 15:45 hodin. 

Platební podmínky: Úhrada bude provedena po řádném dodání zboží, které zadavatel (objednatel)

stvrdí na dodacím listu, na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem se splatností

minimálně 14 kalendářních dnů od jeho doručení SVS, platba proběhne na účet dodavatele v CZK.

Fakturační místo:

. Uvstřední veterinární správa Státní veterinární správy, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2,

ICO: 00018562.

Bankovní spojení:—
IČ: 00018562



Další podmínky: Je požadováno písemně akceptování objednávky dodavatelem.

Akceptováním objednávky dodavatel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel její text včetně přílohy

zveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o registru smluv“).

Kontaktní osoby ve věci plnění objednávky za jednotlivá dodací mista jsou uvedeny v Příloze č.

1 Nabídkový list.

Ing. Pavel Jahoda

ředitel odboru ekonomického

podepsáno elektronicky

ing. ZDENĚK DVOŘÁK

Digitální podpis:

09.02.2021 10: 14

. Důvod podpisu:

' Akceptuji

tuto objednávku

 

 

Dokument je podepsán elektromckým podpisem

Podepisující: Ing. Pavel Jahoda

Organizace, OJ: Státní \'elemíánu' správa

Séuove' č cen 221'08GJ

Vydavatel cen PostSignum) Qnahfied CA 4

Danun a čas: 05 02 2021 1018:37

Důvod:

Místo: Praha   


