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Konečný příjemce:







NTC-xxxx

Datum vystavení:

19.11.2021




tel.: xxxx

Datum dodání:

30.12.2021




Teslova 11

Forma dopravy:





301 00
Plzeň

















Objednáváme u Vás:







Množ.
MJ
Název položky

Částka
celkem













1.


"Kryt pracovního prostoru laserového
termografického systému" - patentová
přihláška

- podání patentové přihlášky 7800 Kč
- podání žádosti o úplný průzkum 3000 Kč
- vypracování patentové přihlášky
12 hod á 4 000 Kč (48 000,- Kč)

71 148,00















2.


Správní poplatky

- správní poplatek za podání přihlášky
(1 200,- Kč)
- správní poplatek za úplný průzkum
8 nároků (3 000,- Kč)

Na fakturu prosím uvádějte:
Reg. č. projektu:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018

4 200,00











Celková cena s DPH:

75 348,00
Kč 









Nedílnou součástí této objednávky jsou obchodní podmínky ZČU. Akceptací objednávky dodavatel prohlašuje, že tyto obchodní podmínky obdržel spolu s objednávkou, s jejich textem, včetně možných překvapivých ustanovení v čl. 5, 6, 7 a 8  obchodních podmínek, byl seznámen, souhlasí s nimi a výslovně je přijímá jako závazná. Akceptací objednávky dodavatel souhlasí s tím, že použití § 1740 odst. 3 a § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je tímto výslovně vyloučeno.
 
V případě upřesnění dodávky zboží kontaktujte konečného příjemce.
 
Vyřizuje: xxxx
Tel.:xxxxx
e-mail: xxxx




Razítko a podpis:





Objednatel si vyhrazuje potvrzení této objednávky v písemné formě.
Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. a že tuto objednávku včetně její akceptace (smlouvu) uveřejní v registru smluv.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
 
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.









Západočeská univerzita v Plzni je veřejnou vysokou školou zřízenou zvláštním zákonem č. 314/1991 Sb.
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V .............. dne ....26. 11. 2021.......
 
Jméno a příjmení tiskacím písmem .................................
 
Dodavatel: .........................
 
Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku ........................
 
V případě upřesnění objednávky kontaktujte konečného příjemce!












Západočeská univerzita v Plzni je veřejnou vysokou školou zřízenou zvláštním zákonem č. 314/1991 Sb.




