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Objednávka číslo  425-2016
(Návrh smlouvy číslo)
Dne: 1.9.2016
Dodací lhůta: do 28.9.2016
Odešlete na adresu   

DODAVATEL:  IČ: 25148389
                         DIČ: CZ25148389
Alfa Union a.s.
p. xxxx
Mezi Vodami 1955
143 00  Praha 4 - Modřany
 S daní 

Položka
Množství
Předmět plnění





Na základě Vaší cenové nabídky NA20160544 ze dne 1.9.2016 objednáváme:



1.
20 ks
Pojistka patronová IP11  10A za cenu 150 Kč/ks bez DPH














Platba na fakturu, splatnost 30 dnů.


Číslo naší objednávky uvádějte vždy na faktuře.



























Vyřizuje: 


Smluvní vztah vzniká na základě objednávky mezi dodavatelem a objednatelem a to pouze převzetím objednávky a jejím písemným potvrzením ze strany dodavatele. Akceptací této objednávky bere dodavatel na vědomí, že tato objednávka bude MDPO, a.s. zveřejněna v  Registru smluv na portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Pokud bude požadováno poukázání platby MDPO, a.s. na jakýkoli jiný účet než  ten, který je zveřejněný v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je MDPO, a.s. oprávněno zadržet tuto platbu až do doby, kdy dodavatel sdělí MDPO, a.s. číslo zveřejněného účtu. V případě zadržení, splatnost plateb začne běžet až ode dne sdělení čísla zveřejněného účtu. 
Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení MDPO, a.s. za DPH účtovanou dodavatelem v souladu s § 109 zákona o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je MDPO, a.s. oprávněno zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně.
Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká dodavateli žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči odběrateli a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzenou objednávku zašlete faxem na 553 624 928, nebo elektronicky a následně (např. s fakturou) poštou do sídla  objednatele.


Za objednavatele:                                                                                         Za dodavatele:
                                                                                                                      




                                                                                          Akceptováno dne:1.9.2016

