UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Univerzita f'alac:kéha
v Olomouci

Objednávka č. 4590011856 ze dne 27.7.2021
Odběratel• fakturační adresa
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorál
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

· Dodavatel
· Profi-tisk group s.r.o.
í Chválkovická 223/5
779 00 Olomouc
česká re ublika

Zboží dodejte na adresu:
Univerztta Palackého v Olomouci
Rektorát
Kffžkovského 8
771 47 Olomouc

IČ: 26868954
Dodavatel č.: 110343

Termín dodání je 6

==c;.______ _ ____
DIČ:

__j

CZ26868954

Vylizuje

Telefon
E�maíl

dní od data účinnosti

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.
Text
UPoint • Akademické diáře UP 2021/22

Měna objednávkv:
CZK
Cena vč. DPH
74 606, 18

- ---------- -==c..:..:.;._::c....;_:_

Množství
1,000 JV

AKADEMICKÝ DIÁŘ 2021/2022
přebal (2 listy)
formát 120x160 mm (redukovaná B6)
papír knihařská lepenka ESKABOARD 2.1. - tloušťka 1, 75 mm - 1075 g/m2
ražba 1/0 černá
blok (192 stran)
formát 120x160 mm bez spadu
tisk 1/1 černá
papír recyklovaný VIPRINT 90 g/m2
samolepka PVC - vevázat pouze modrou UP
v bloku 2 listy formátu 120x160 mm bez spadu, snášet na konec diáře
plotrování koleček do max. průměru 1 O mm
tisk 4/0 cmyk
vazba kroužková
spirála černá ( Bindemat, rozteč 3:1, průměr 3/16")
+ uchycení stužky/záložky ( černá )
+ přinýtovaná pruženka (černá)
NÁKLAD:
1 000 ks diáře se samolepkami v tmavě modré barvě UP 2x
Cena: 61 658 Kč bez DPH ( 74 606,18 Kč včetně DPH
Celková hodnota objednávky:

74 606,18

Univerzita Palackého v Olomaucl ie verejná vysoká škola vznikla ze z�krn1a 111/98 Sb. a nezapisuje se do obahodnfho rejstfíku.
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UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
IČ: 61989592 Dič: CZ61989592

Unive-.:ita. Paiack�hu
v O!omouó

Objednávka č. 4590011856 ze dne 27.7.2021
Ostatní smluvnl ujednáni:
1. Osoby jednajfcí za odběratele a dodavatele prohlašuji, že mají oprávněni k právnímu Jednání za smluvní stranu v rámci
tohoto závazkového vztahu.
2. V případě prodlení dodavatele s dodánfm objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této
objednávky s tím, že na pozdějšfm plnění nemá odběratel zájem.
3. Dodavatel bere na vědomi, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez
DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uvefejňaváni 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 zveřejnění. 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 prrlohách, nejsou údaje podléhající obchodnlmu tajemství, ani
důvěrné údaje čí sdělení, jejichž uverejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinnosti dodavatele, Jeho
zástupců nebo jeho zaměstnanců. V pfípadě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a
povinnostf dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho
vlastním záStupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna
nabídka a akceptace.
6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání , která nejsou výslovně uvedena v této
objednávce a jejích přílohách.
7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně
nemění podmínky objednávky (nabídky).
8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.

Pověřená osoba:

2 8 -Dl- 2021
Prof. MUDr. f0artin Procházka, Ph.O., v. r.
! rektor
•

Potvrzujeme přijeti objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.
Datum potvrzení:

2g

-ílr-

2021
Podpis a razítko

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.
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