
Předseda dozorčí rady: Představenstvo: Sídlo společnosti: Společnost je zapsána
Thomas König Zdeněk Bauer Lidická 1873/36 v Obchodním rejstříku

(Předseda) Černá Pole vedeném Krajským soudem v Brně,
Pavel Čada 602 00 Brno oddíl B., vložka 8477
David Šafář IČ: 28085400

22. Červen 2021

Objednávka  Datum dodání: 09.07.2021

EG.D, a.s. - Lidická 1873/36 - Černá Pole - 602 00 Brno

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

EG.D, a.s.
Nákup materiálu / služeb
Lidická  1873/36
Černá Pole
602 00 Brno

Odpovědná osoba:

Jiří Mašek

T 389 11-35 13

jiri.masek@egd.cz

Níže uvedené číslo dokladu musí být uvedeno ve veškeré
korespondenci:
Číslo objednávky  4501497986/M56/4016

Číslo dodavatele: 2453346
Fax: 

Platební podmínky: za 30 dnů bez srážky

Předmětem plnění jsou práce specifikované v cenové nabídce ze dne 15.6.2021
V případě nutnosti upřesnění místa a času dodání kontaktujte níže uvedenou kontaktní osobu
objednatele.

Kontaktní osoba objednatele: Milan Kopáček,milan.kopacek@eon.cz,
tel: +420 724947530

Nedílnou součástí smlouvy uzavřené na základě této objednávky budou také následující
dokumenty ve znění platném v den podpisu objednávky (souhrnně označované též jako
#obchodní podmínky"):
- Všeobecné podmínky platné pro kupní smlouvy a smlouvy o dílo společností skupiny EON
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Czech
- Všeobecné a technické podmínky provádění staveb VN a NN
- Politika integrovaného systému řízení
- Regionální směrnice RS - 019 #Dokumentace k zajištění BOZP"
přičemž platí, že odchylná ustanovení v této objednávce mají před zněním obchodních
podmínek přednost. Objednatel zveřejňuje dokumenty těchto obchodních podmínek na
internetové adrese:

http://logistika.eon.cz/cs/logistika/obchodni_podminky2.php?ID=1779.
https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky

Podepsáním dokumentu "Přijetí objednávky" potvrzujete též svůj souhlas s výše uvedenými
dokumenty a prohlašujete, že máte tyto obchodní podmínky k dispozici (ať už prostřednictvím
výše uvedené internetové adresy nebo v listinné podobě), a že je Vám jejich obsah znám.

Přijetím objednávky výslovně souhlasíte, že Vaše obchodní nebo jiné obdobné podmínky se na
vztahy vyplývající ze smlouvy vzniklé na základě přijetí této objednávky nebo jí předpokládané
nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi námi.

Přijetí objednávky (včetně všech jejích součástí) z Vaší strany s jakýmkoliv dodatkem nebo
odchylkou je vyloučeno!

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že mu bylo předáno určené a vymezené pracoviště,
odběrná místa potřebných médií, byl upozorněn na rizika spojená s prováděnou činností a byly
mu popsány podmínky přístupu na pracoviště. Obě dvě smluvní strany se musí vzájemně
písemně informovat o možných rizicích na pracovišti.

Položka Materiál/služba Popis Měna: CZK
Objednané množství Jednotka Jednotková cena Hodnota netto

00010 Historická meteodata
1,000 JV 93.000,00/     1   JV 93.000,00
HOO Milan Kopáček

Tato položka zahrnuje následující služby:

0000000010 Historická meteodata
93.000,000 JV 1,00      93.000,00

Celková hodnota netto:      93.000,00

Adresa dodání
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
CZ-602 00 BRNO-ČERNÁ POLE

S pozdravem
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___________________ ___________________
   manažer nákupu        manažer nákupu
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