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OBJEDNÁVKA číslo 45/17/JJ 
Na faktuře uveďte číslo objednávky  

 

 

Předmět objednávky 

 

Množství 

Předběžná cena 

    bez DPH  

Objednáváme u Vás:   

   

zpracování odborného posudku pro potřeby hodnotící komise a zadavatele   
v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce   

s názvem „UK – MFF – Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji“    

   
   
   

v rozsahu 2/3 celkových nákladů uvedených v předaných podkladech 120 hod. 650,-/hod. 

(předpoklad hodnoty kontrolovaného vzorku 145 mil. Kč)   
   
   
   

Fakturace proběhne na základě potvrzeného předávacího protokolu   

   
   

 Cena  bez DPH 
DPH 

CENA S DPH CELKEM 

78 000,00 
16 380,00 

94 380,00 
Dodací, platební a fakturační podmínky: 
1. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a provedením ujednaných zkoušek, jsou-

li požadovány, včetně doložených všech dokladů osvědčujících jakost materiálu nebo výkonu (rozhodnutí o 
schválení, certifikát, či jiné osvědčení, nebo protokol o zkoušce apod.) a je dodáno protokolárním předáním.  

2. Po protokolárním předání díla vystaví zhotovitel fakturu. Faktura musí obsahovat: číslo faktury, označení faktury a 
číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, cenu díla, fakturovanou částku, je-li zhotovitel plátcem DPH, 
musí faktura obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. 
Přílohu tvoří kopie předávacího protokolu a kopie této smlouvy o dílo/objednávky.  

3. Objednatel zaplatí fakturu – daňový doklad do 30 – ti dnů od doručení, není-li mezi smluvními stranami ujednáno 
jinak.  

4. Objednatel vrátí fakturu, daňový doklad v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesprávné 
cenové údaje.  
Objednatel musí fakturu – daňový doklad vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením ceny za 
provedené dílo.  
 

Poznámka: 
Při poskytování stavebních nebo montážních prací zařazených do klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43 je UK MFF osobou povinnou k dani a tudíž se jedná o režim přenesené daňové povinnosti 
dle §92e zákona č.235/2004 Sb. 
 

Upozornění: 

Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a prohlašuje, že neprodleně oznámí údaje, které budou ze 

zveřejnění objednávky vyloučeny v souladu s výše uvedeným Zákonem. 

 



Fakturu zašlete na adresu sídla MFF 
 
Uveďte jméno objednávajícího 

 Zboží dodejte na adresu: 
(pokud není uvedena, platí adresa pro zaslání faktury) 

 Univerzita Karlova, 

Matematicko-fyzikální fakulta 

  Univerzita Karlova, 

Matematicko-fyzikální fakulta 
Ulice: Ke Karlovu 3  Ulice: V Holešovičkách 2 
PSČ, město 121 16 Praha 2  PSČ, město 180 00 Praha 8 
Útvar:   Útvar:  
Jméno: Tajemník fakulty  Jméno:  
Telefon, fax, e-mail:   Telefon, fax, e-mail:  

 
Vyřizuje:  Schvaluje:  
Datum: 29. 3. 2017 Datum: 29. 3. 2017 
Jméno: Vedoucí SB Jméno: Tajemník MFF UK 

 


