Název společnosti

OBJEDNÁVKA

Česká republika - Ministerstvo
obrany

Číslo 429/2021 - Pha

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

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

(fakturační adresa)

Dodavatel : Vojenský technický ústav, s.p.

Banka :

Mladoboleslavská 944
197
Kbel
Tel.:
fax:
IČO: 24272
Bank.spoj.:

Číslo účtu :

Objednáváme u Vás: službu
opravu a provedení TÚ2 u 2 ks elektrocentrál 60kW
jednotky viz příloha č. 1

a

z Mobilní hospitalizační

Cena požadované služby dle nabídky nesmí překročit částku 398 241,25 Kč s DPH

Pozn.: Fakturu zaslat na email:
Záruka
(měs.)

Způsob dodání

12

osobně

Vyřizuje

Kontakt

Zboží převezme

Kontakt

Termín dodání
nejpozději do
10. 12. 2021

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. Smluvní strany berou na vědomí a
souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce
daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z
přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. U objednávek, které přesáhnou částku 50 000,- Kč bez DPH bude ze strany Ministerstva
obrany uzavřený smluvní vztah zveřejňen na základě zákona 340/2015 Sb. v Registru smluv.

Datum, podpis a razítko objednatele:

Datum, podpis a razítko dodavatele:

Ředitel plk. MUDr. Libor PÍŠA
1.

2.

Na objednávku vystavte a zašlete jednu fakturu (ve
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.

Bez potvrzené objednávky nebude
nákup realizován!

3.

4.

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:
Vojenské zařízení 684808
561 66 Těchonín

