
Univerzita Palackého 

v Olomouci 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4516000439 ze dne 6.4.2021 

Odběratel - fakturační adresa 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Lékařská fakulta 
Hněvotínská 3 
771 00 Olomouc 

Dodavatel 
EXBIO Praha, a.s. 
Nad Satinou li 341 
252 50 Vestec 
česká reoublika 

Zboží dodejte na adresu: IČ: 25548611 DIČ: CZ25548611 

ÚMTM- LF, Univerzita Palackého v OL 
Hněvotlnská 5 
779 oo Olomouc 

Termín dodáni je 21 dní od data účinnosti 

Dodavatelč.: 104715 
Vylizuje 
Telefon 
E-mail 

Čisto této objednávky proslm uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu. 

Text Množství 
Měna objednávky: CZK 

Laboratorní materiál 1,000 KS 

Objednáváme u vás dle cenové nabídky č. CQ1210298: 

Produkt: BYSL (NM_004053) Human Recombinant Protein 
Kat.číslo: TP308675 
Počet: 4x 20ug 
Cena: 24 536,00 Kč/ks bez DPH 

CENA CELKEM: 83 422,40 Kč bez DPH po slevě 15% 

Celková hodnota objednávky: 

Univerzita Palackého v Olomouci je verejná vysoká škola vzniklá ze zákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku. 

Cena bez DPH 

83 422,40 

83 422,40 
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Univerzita Palackého 

v Olomouci 

Ostatní smluvní ujednáni: 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592 

Objednávka č. 4516000439 ze dne 6.4.2021 

1. Osoby jednajicí za odběratele a dodavatele prohlašuji, že maji oprávněni k právnímu jednánf za smluvní stranu v rámci 
tohoto závazkového vztahu. 
2. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plněni je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této 

objednávky s tím, že na pozdějšfm plněni nemá odběratel zájem. 
3. Dodavat�I bere na vědomi, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou předmětu plněni nad 50.000,- Kč bez 
DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnlch 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese https://smlouvy.gov.cz, a pokud 
poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejněni. Teprve po uveřejněni smlouvy v registru smluv 
nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit. 
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejich přllohách, nejsou údaje podléhajícl obchodnímu tajemstvl, ani 

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

nabídka a akceptace. 
6. Součásti smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednáni , která nejsou výslovně uvedena v této 

objednávce a jejích prrlohách. 
7. Je vyloučeno potvrzeni této objednávky ze  strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně 
nemění podmlnky objednávky (nabídky). 
8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele. 

Pověřená osoba: 

Prof. MUDr. Josef Za ražil, CSc., 
děkan Lékarské fa ulty 

Potvrzujeme přijeti objednávky a souhlasfme s výše uvedenými podminkami. 

Datum potvrzeni: 
O 7 ,Olt. 2021 

Podpis a razltko 

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět. 

Univerzita Palackého v Olomouci je veřejná vysoká škola vzniklá ze zákona 111/98 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstr!ku. 
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.exbio EXBIO Praha, a.s. I Nad Satinou li 341 I Vestec I 252 50 I česká republika 
Tel. www.exbio.cz 

Cenová nabídka č.: CQ1210298 
Datum vystaveni: 18.03.2021 

Kód zákazníka: 044914 

Dodací adresa: 

ústav molekulám! a translační mediciny 

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta 
Hněvotínská 5 
779 00 Olomouc 
Czech Republic 
Kontakt:
Email: 

Dodací podmínka: DAP Místo dodáni 
Způsob přepravy: TNT 
Balen! zásilky: Chladlcl vložky (Blue lce) 

Mno. Kat.číslo 

4 ks TP308675 

Celkem bez DPH 

DPH (21%) 

Celkem: 

Název 

BYSL (NM_004053) Human 
Recombinant Protein 

MJ 

20 ug 

Fakturační adresa: 

Strana: 1 

Platnost nabídky do: 17.05.2021 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Lékařská fakulta 

Hněvotínská 3 

771 00 Olomouc 

česká republika 

IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 

CZK 

Cena/MJ 

24 536.00 

Základ 

83 422.40 

Sleva Celkem CZK 

15.0% 83 422.40 

83 422.40 

Výše DPH 

17 518.70 

100 941.10 

Prosím uveďte číslo cenové nabídky na Vaší objednávce. Bez uvedení čísla cenové nabídky na Vaší objednávce 
není možno uplatnit výše uvedené slevy, či zpětně upravit již vystavenou fakturu. 

Vyhrazujeme si právo na opravu chyb nebo opomenutí v cenové nabídce. Cenová nabídka je platná do 17.05.2021 

Pouze pro vědecké účely. Produkty nejsou pro diagnostické účely, přípravu léků apod. 

Vystavil:
Pokud není uvedeno jinak, všechny produkty jsou určeny pouze pro výzkumné účely a nikoliv pro diagnostické či terapeutické použiti. Produkt je možné 
dále prodat pouze s písemným souhlasem firmy EXBIO. Firma EXBIO není v žádném připadě zodpovědná za možná porušení patentu čl jiných práv třetich 
stran, která mohou nastat v souvislosti s použitím produktu. Prodejní objednávky se řídí obchodními podmínkami firmy EXBIO, které jsou k dispozici na 
webových stránkách www.exbio.cz. 
Platební podmínky: Splatnost je 30 dní od data vystavení faktury. 
Adresa banky:
Číslo účtu (platba v CZK):

EXBIO Praha, a.s. je regístrováná u Obchodniho soudu v Praze, oddíl B, vložka 5889 I IČO: 25548611 I DIČ: CZ699003063 




