
Přiloha č . 3 Pokynu ředitele OI-YMP C5 MV č , 30/2019

,oLYMp
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!1} §tŠ l* §f,V4 VNI itA

o§JEDNÁVKA Č Í st-o/onorn / vo., l 14gl412022

Pokud navaruje na smlouvu, doplňte č í slo jednací /

tí  related ta a ontrlct, add the reference nurals1l

Vystavena v Praze dne/
I ssued in Prague an:

o Q )A,),}

DoDAVATEy5UPPLIER oDBĚRATEL/P/ .JRcHAsrft

Nózev/Nome: NáuevltVorne:

Mgr, Sianislav Brejcha OLYMP cENTRuM §P0RTU MlNlsTERSTVA VNiTRA

Sí dlo/Regisť ere d of| icel

U Stadionu 447 696 ,1 8 Luž ice Za Cí sařským mlýnem 106315

170 06 Praha 7

ňaln no.: tČ aln no.:

0904097B
?(rElQoQ

DlČ tlax no.: ĎlClTax no-:

neni plátce DPH

Datová schránka/  Company eleetronic data storage:

zx5ks9a

Kontaktní  osoba/Contoct per5on,.

p Stanisiav Brejcha, 

Bankovni spojení /Bonk connectioni

č eskoslovenská obchodní  banka Č tvB praha 1

Č í slo ú č tu7eon k actount na.: Č í slo ú č tulBon k account no,:

Specifikace objednávky./Sp ecification of the arderz:

Objednávárne koncí ič ní pří pravu pro baié nové  plavce Olympu CSMV na období  10_12/2022

Seznam plavců :

Termí n a mí sto dodání lDelí very date ond place: 1a-1212022

Celková ceňa bez ú PH!Totat price without VAT: 9b 000,- Kč  l opx/var,

Cetková cena s DPH/  Totat price with VAT:

ZA o DB Ě RATE LE scHVÁLlL/Ápp rove d o n b e ho tf af ť he

Purthaser:

z,q oopnvÁŤ rLE oBJEDNÁVKU PŘlJAL/Áccpted on beholf of the

Supplier:1

]mé no a pří jmení /

Name and surname: |  ?Í l; Jmé no a pří jmenť

Name and surname:
il\ iai32-Ať  bp| jť "i,+

Podpis/Signature: PadpislSignature:

Dne/an: ó* eí an: 4{ { t LaeL

Jullo Jolel ,.ouhlus, se rv?iejn
j  Jpl p,| | í ] tty Prn cí tpar!. tt, b

:o,oIJJt sť  be?odkIod!] t|  | 1d 

ta: : tncnýtn, ,doJ,, 
^ Le, 

i nť

sCClal3 ol ;nlormou,ln t| ,0t 

ilrc jó5ed c(|  orQn0 Ia 1l,qol

rohlaš uje, Že objednávka neobsohuje abchó(lni tajell1sí ví  { } ni Úda;e, které  ny nemr!| y být

ohuje obchOdní  tajemí tvi, popř, ú dale, kť eré  dle próvní ch přellpisú  fiemojí  být 1veiejněny,

 ré to siuť eč nosri ociběratete a d0 sedm! dnů  předoť  abjednú tť ti kapii farmuláře se

ees ú  dlsdose the lull content oí  ť ht order arld declores th§t the ardcí  dces iloI  ť onť OiJ1 Í í ode

ih1í  ť he ,upplí er (1isOveí s that lhe ardť !, contaí ns tť ad secrets.or dato thot ýhould nOt be

{ a n\ tify the Purhgser aí  this í Oct irnrnediately upon í eceipt aí this forrn ant}  to provide the
disc!ú 5ed ú ccortliňg í 0 lť qOí { o nOtify the Purbgser oí  thls í Oct trnmedlately upon í ece| )

Plrchoser Wí lh ú  capy oí  lhť  ordel, lýithin seven days, ,viť h the dota thlt sbould not be disclaseci, whih wí il be biacked aut.

Přj nedotlrž eni termlnu dadórlj Vam bl)ďť  ú č lovana sm)uvt} í  pokuto ve výš i O,aS%  z | okturcvarié  Č Óstky z,l krtidý dt:n prodltlrli, Na Í aktuÍ e uvú dějte Č islo noŠ i

.state our order number on your invt: ice, lhe invoice is due wilhiň 14 days,

1 č islaabletinóvkypli; lělq?adpavědflóOsobt odbé raiele./Thodeí nurnbeřisas| igiledbythercsponsiblepeť §anoÍ ňepurch1ser,

(a| )lruCi} .

5í dlolBegi,stere d af| ice,,

Datová schránka/  č ampany electronic dato starage:

kont3ktní  osob a l contact pe rso n:

Bankovní  spoiení l§Onk c oí rn ecť í on:


