
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

17. Září 2021

Objednávka

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:

Eva Dvořáková

T T +420 387 867 756

eva.dvorakova@egd.cz

Odpovědný technik:

Milan Kopáček

T T +420 724 947 530

milan.kopacek@egd.cz

Níže uvedené číslo dokladu musí být uvedeno ve veškeré
korespondenci:
Číslo objednávky 4501536292/M14/4016

Číslo dodavatele: 2453346
Fax:

Platební podmínky: za 30 dnů bez srážky

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 nákupní podmínky společnosti E.ON Czech
- Politika integrovaného systému řízení
- 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:

https://www.egd.cz/vseobecne-nakupni-podminky
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17. Září 2021
Číslo objednávky 4501536292/M14/4016
Objednávka

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!

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

00010 Historická meteodata
1,000 JV 98.000,00/ 1 JV 98.000,00
Tato objednávka nahrazuje a rozšiřuje objednávku č.4501497986 ze dne 22.6.2021.

Tato položka zahrnuje následující služby:

0000000010 Historická meteodata
98.000,000 JV 1,00 98.000,00

Celková hodnota netto: 98.000,00

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

S pozdravem

___________________ ___________________
manažer nákupu manažer nákupu
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