
Objednávka č. 9 / 21

Vsouladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dálejen „ ObčZ“) pro smluvní strany:

Kupující:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tyehonova 1, 160 00 Praha 6
jejímžjménem
jedná:
se sídlem :
IČ:
DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
Telefon/fax :
Vyřizuje :

60162694
CZ60162694
ČNB (0710)
404881

Prodávající:

Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání:
Českomoravská potravinová společnost a.s., Zlín

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce:
Ing. Jaroslav VÁLKA

se sídlem :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
Telefon/fax :
Vyřizuje :

Zarámí 4077, 760 01 ZLÍN
48910996
CZ48910996

Objednáváme u Vás v souladu s rámcovou kupní smlouvou číslo 7-52-24-021 a ve znění
pozdějších dodatků a ceníků monitorovaných potravin centrálního zásobování AČR:

dodávku potravin pro studenou a teplou stravu k zabezpečení cvičení v měsíci ŘÍJEN
cca 100 VZP a při nepřetržitém vojenském výcviku ve vojenských újezdech a v posádce
VÚ 6069 Jindřichův Hradec a na VÚj Boleticc.

Dodávku potravin požaduji od 14. 10.-31. 10. 2021.

Jako nedílnou součást dodávky zboží dodá prodávající kupujícímu zejména dokumentaci ve
smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to
v českém jazyce.

Fakturovaná cena za dodané potraviny nesmí překročit schválenou částku 90 000,- Kč
s DPH.

Záruční doba je podle data spotřeby dodaného zboží ode dne převzetí zboží kupujícím.
Kupující uplatní právo zodpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost
zboží písemným ohlášením na adrese prodávajícího pro doručování.
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Nejméně 3 dny předem vyrozumí prodávající kupujícího o přesném termínu dodání zboží a
zašle kontakty' na dodavatele zboží.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle
příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený dodacím
listem s potvrzením kupujícího o převzetí zboží, bude zaslán na shora uvedenou adresu pro
zasílání daňových dokladů kupujícího.

Kupující dodané zboží zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury'), a to ve lhůtě
jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury)
kupujícímu. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad
(fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo
úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou zboží ve sjednané lhůtě je prodávající povinen zaplatit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny zboží, a to za každý započatý den prodlení,
nejvýše však 100% ceny zboží. Prodávající zaplatí kupujícímu částku 1200 Kč jako
minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky kupujícího. Kupující uplatní
nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese prodávajícího pro doručování.
Smluvní pokutu hradí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Tento návrh kupujícího ve formě objednávky zaniká, pokud nebude prodávajícím přijat
(potvrzen) do ^ ^ . Potvrzená objednávka, nebo písemné přijetí objednávky musí být
kupujícímu doručeno ve shora uvedeném termínu.

Tato objednávka obsahuje 2 listy.

V Jindřichově Hradci dne : U ■ 2021

Kupující:
podplukovník

Razítko

Podpis:

Prodávající:

Razítko

Podpis:
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