
OBJEDNÁVKA OBJ/7763/0015/21 

Objednatel Dodavatel:---------------~ 

~ IMG IČO : 68378050 DIČ: CZ68378050 DIČ: 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

IČO : 74459767 

Zbyšek Nádeník 

Vídeňská 1083 

142 00 Praha 

Konečný příjemce: 

Kamerunská 606/3 

160 00 Praha 

Datum vystavení: 23.02.2021 

Datum dodání: 

Forma dopravy: 

E-mail: orders@img.cas.cz 

Množ. MJ 

1. 124 hod 

Název položky 

zpracování wireframes pro nový web img.cas.cz 

Cena 
bez DPH 

186 000,00 

DPH 
(%) 

21 

Částka 
DPH 

39 060,00 

Částka 
celkem 

225 060,00 

Celková cena s DPH: 225 060,00 Kč 

Za dodavatele: Přijímáme a zavazujeme se plnit. 

Datum (razítko, podpis) 

Veškerou korespondenci a fakturu zasílejte na výše uvedenou adresu nebo na faktury@img.cas.cz. 

1. Každá objednávka nad 50.000 Kč bez DPH podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb„ o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. 
Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit: 
al na e-maíl odběratele orders@img.cas.cz. 
b/ podpisem na listinné objednávce a doručením dodavateli. 

2. Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí s uveřejněním veškerých údajů obsažených v objednávce a to včetně metadat. 
3. Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím odběrateli případně vznikne. 
4. Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem nebo odchylkou. 
5. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má odběratel právo odstoupit od této objednávky. 
6. Zveřejnění smlouvy (tj . této objednávky a její akceptaci) zajistí odběratel. 
7. Navýšeni ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení odběratele, přičemž změna objednávky rovněž podléhá uveřejnění v Registru smluv. 
8. Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Odběratel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti 
daňového dokladu. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení odběrateli (není-li ujednáno jinak např. v související rámcové dohodě. 

9. Pokud je přemětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním zaruční vady do 30 dnů od nahlášení 
záruční vady dodavateli, nebude:li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro ostarnění rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu 
odstraňováni záruční vady záruční doba neběží. 

ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí. 
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