
Název společnosti
Česká republika - Ministerstvo 

obrany
Tychonova 1 
Praha 6 
160 00 Praha 6 
IČ: 60162694 
DIČ: C260162694 
(fakturační adresa)

VÝZVA K PLNĚNI
Číslo 274/2016-Pha

Uvedené čís o cbjecnávky uvádějte na veákeré 
korespondenci,dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto 

objednávkou.

Banka : Česká národní banka

Číslo účtu :

Dodavatel : Vojenský technický ústav, s p 
Mladoboleslavská 944 
19706 Praha 9 - Kbely 
Tel.: mmmmmmmmmmmm
IČO. 24272523

Bank.spoj.:

Objednáváme u Vás: službu

na základě smlouvy č. 2016030 - kontrolu, seřízení a opravu detekčního systému PAVLA 2007 _ 
Práce pro vedle podle přiložené přílohy, po kontrole a seřízení provedle opravu zjištěných závad.

Celková cena nesmí překročit částku 298 715,12 Kč s DPH

Pozn.:

Záruka
(més.)

Způsob dodán!

3 osobné

Vyřizuje Kontakt Zboří převezme Kontakt
Termín dodáni 
nejpozdéji do

V připadá prodlení prodávajícího s dodáním služby ve sjednané Ihútě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, ,e prodávajíc! povinen zaplatit kupujícímu za včas 

nedodanou slutou smluvní pokutu ve vyti 0,1 'A z dodávky, za každý započaty den prodlen až do řádnáho splněni závazku a nebo odstraněni vady Pokud Budou u 
dodavatele zdanitelného plněni shledány důvody k naplnění inetřtutu ručení 2a dač podle § 100 zákona č. 235/2004 Sp. o dani z přidané hodnoty, ve znáni pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasíláni úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištěni dané pode § 139a tohoto zákona

Ns objednávku vystavte a zaěete jednu fakturu (ve 
dvou výtlsclcn). která bude uhrazena do 30 dni od 
obdrženi faktury. V případě změny sazby DPH bude 
účtováno dle předpisů platných a účinných v době 
zdanitelného plněni.

Bez potvrzené objednávky nebude 
nákup realizován!

4

A&Ssa.gro S.cručeni ‘akjyry g.ýsfoilgk yM&aynim .styku:

Ministerstvo obrany ČR
Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1
160 01 Praha 6

Adresa pro poručení zboží a s'užeb 
U vojenské nemocníce 1200, Praha 6 Střešovice 
(Areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro)
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