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Objednávka č. SpMO 47623/2019-306800/8
Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, zadanou

v elektronickém tržišti

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Jejímž jménem jedna:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar
(dále jen „kupující“)

Prodávající:

SODEXO PASS Česká republika a.s.
Sídlo: Radlická 2, 150 00 Praha 5- Smíchov

IČ: 61860476
DIČ: CZ61860476
Zastoupená: Ing. Petrem NOVÁKEM, obchodním ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 115-3951700217/0100
Kontaktní osoba poskytovatele:

Adresa pro doručování korespondence: Hollarova 1940/15, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
(dále jen „prodávající“)

Objednávka dílčího plnění
Na základě smlouvy na poskytování služby smluvního závodního stravování for
poukázek pro Vojenský útvar číslo edenou pod ag. č.
V roce 2021 budou odebírány stravovací poukázky v nominální hodnotě 100,- Kč za jednu stravovací
poukázku.

Maximální množství odebraných stravovacích poukázek v měsíci květnu a červnu 2021 je 5.000
ks. Jedná se o stravovací poukázky pro po atku č. 1 ke smlouvě
a povolení smluvního stravování – změna

Požadovaná doba dodání materiálu: do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky poukázek
provedenou přes internetový portál
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Místo plnění: Vojenský útvar pava

Jednotková cena:

Název MJ
příspěvek z

FKSP
příspěvek od

strávníka
Příspěvek z rozpočtové

položka 516900102

Cena za
množství

s DPH
(CZK)

Stravovací poukázka ks 33,- 27,- 40,- 100,00

Nejvýše přípustná cena za nákup stravovacích poukázek v měsíci květnu a červnu 2021 je ve
výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc 00/100 korun českých) za celkovou cenu stravovací poukázky
tzn. 5.000 ks x 100,00 Kč.
Nejvýše přípustná cena za rozpočtovou položku 516900102 je ve výši 200.000,- Kč (slovy:
dvěstětisíc 00/100 korun českých) 5.000 ks x 40,00 Kč.
V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s poskytnutím služby
(poštovné, balné, apod.).

Veškerá ostatní ustanovení se řídí „Smlouvou na poskytování služby smluvního závodního
stravování formou stravovacích poukázek pro Vojenský útvar číslo SpMO

V Opavě dne


