
A g entura komunikačn í ch a in formačn í ch s ys t émů
Vlastina ulice, Praha 6 – Ruzyně, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

1

Realizační smlouva č. 22225006998

dle Rámcové dohody č. 21105002235 „Rámcovou dohodu na dodání stravovacích poukázek
za účelem zabezpečení služby závodního stravování“ uzavřené v elektronickém nástroji NEN
pod systémovým číslem N006/21/V00032510.

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:
Ředitel AKIS

Adresa pro doručování korespondence: Agentura komunikačních a informačních systémů,
Vlastina ulice, 160 01 Praha 6 – Ruzyně
(dále jen „objednatel“)

a

Edenred CZ s.r.o.
Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka
170804.
Se sídlem: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín,
IČ: 24745391
DIČ: CZ2474391
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 51-2498720257/0100

(dále jen „poskytovatel“)

Smluvní strany uzavírají na základě rámcové dohody č. 21105002235 „Rámcová dohoda na
dodání stravovacích poukázek za účelem zabezpečení služby závodního stravování“ (dále jen
„dohoda“) tuto Realizační smlouvu uzavřenou v elektronickém nástroji NEN pod
systémovým číslem N006/22/V00014379 (dále jen „smlouva).
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II. Předmět plnění:

Objednáváme u Vás 5.000 ks stravovacích poukázek s nominální hodnotou 120,00 Kč za kus
k zabezpečení služby závodního stravování formou stravovacích poukázek u VU 3255 Praha.

III. Doba a místo plnění
Požadovaná doba poskytnutí služby (dodání poukázek): do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

Místo dodání plnění: VÚ 3255, Vlastina ulice, 161 01 Praha 6 – Ruzyně.

INFO PRO DODAVATELE: VJEZD DO AREÁLU Z ULICE DRNOVSKÁ NEBO U
PRIORU PRAHA 6.

IV. Cena
Celková cena za tuto smlouvu: 600.000,00 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých). Cena je
stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele
související s poskytnutím služby (nominální hodnota a provize za odebrané stravovací
poukázky) a je nejvýše přípustná.

V. Závěrečná ustanovení:
Podmínky plnění, platební a fakturační podmínky, vlastnictví a odpovědnost za škodu,
smluvní pokuty další podmínky smluvního vztahu se řídí dle ustanovení dohody, pokud není
v této smlouvě uvedeno jinak.

Tato smlouva má 2 strany, je vyhotovena a podepsána elektronicky.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou
a v případě splnění podmínek dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
dnem uveřejnění v Registru smluv.

Objednatel:

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Praus, MSc.

……………………………………….

Ředitel AKIS

Podpis elektronicky

Poskytovatel:

Lucie Pletichová

………………………

Zmocněnec

Podpis elektronicky




