
Název společnosti
Česká republika - Ministerstvo

obrany
Tychonova 1
Praha 6
160 00 Praha 6
IČ:60162694
DIČ: CZ60162694

OBJEDNÁVKA
Číslo 13/2017-Pha

Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré
korespondenci,dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto

objednávkou.
(fakturační adresa)

Banka :

Číslo účtu :

Dodavatel: Státní zdravotní ústav, příspěvková
org.
Šrobárova 48
100
Tel.:
IČO: 7501
Bank.spoj.:

Objednáváme u Vás: službu

Externí hodnocení kvality (EHK) na rok 2017 pro mikrobiologické laboratoře VZU - OEMBO VZU Praha, OPP
České Budějovice a OBO Těchonín.
Seznam vybraných programů s počtem objednávaných sérií vzorků je uveden v příloze.

Celková cena za službu dle Vaší nabídky činí 79 581,70 Kč s DPH a veškerých nákladů spojených s
dodávkou.

Platba za celý rok na fakturu.

Pozn.: Ze strany Ministerstva obrany budeme uzavřený smluvní vztah zveřejňovat na základě zákona 340/2015 Sb. v Registru
smluv.

Záruka
(měs.) Způsob dodání Vyřizuje Kontakt Zboží převezme Kontakt

Termín dodání
nejpozději do

0 dovoz 31. 12. 2017

V případě prodlení prodávajícího s dodáním služby ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za včas
nedodanou službu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dodávky, za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady. Pokud budou u
dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Datum, podpis a razítko objednatele:

1. Na objednávku vystavte a zašlete jednu fakturu (ve 3.
dvou výtiscích), která bude uhrazena do 30 dní od
obdržení faktury. V případě změny sazby DPH bude
účtováno dle předpisů platných a účinných v době
zdanitelného plnění.

4
2. Bez potvrzené objednávky nebude '

nákup realizován!

Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku:

Ministerstvo obrany ČR

Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1
160 01 Praha 6

Adresa pro doručení zboží a služeb:

U vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice
(Areál Ústřední vojenské nemocnice, budova E, 3.patro)


