
PID:
Smlouva:

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

Dodavatel:
IČ: DIČ:Konečný příjemce:

Platnost objednávky do:

Termín dodání:
Forma úhrady:

Termín úhrady:

DODEJTE:

 BIOCEV (ÚMG AV ČR)
 Průmyslová 595
 25250 Vestec

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Položkový rozpis:

Objednávka č.

26.06.2017

31.12.2017

Zlínstav a.s.

Andresová Eva  DiS.

ks 41 509,00 41 509,00 CZK1,00Objednáváme u Vaší společnosti  opravu budovy - SDK
konstrukcí ? v  místnostech  zasažených dne 30.5.2017 v
nočních hodinách vodou dle Vaší cenové nabídky ze dne
2.6.2017. Jedná se o nutnou opravu poškození SDK
konstrukcí v důsledku havárie. Detailní specifikace plnění je
obsažena v příloze objednávky.
Zasažené místnosti:
M1.011
U1.005
S01.026
S01.022

Náklady spojené s opravou budovy (zasažených místností)
v důsledku havárie budou likvidovány z uzavřené pojistné
smlouvy se spol.Direct č.900000029532, č.pojistné události:
2017/0007324.

ks 0,00 0,00 CZK1,00Předmět objednávky musí být dokončen ze strany
zhotovitele nejpozději do 30. 6. 2017.
V případě nedodržení lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli sankci ve výši 0,005% z celkové ceny
objednávky a to za každý byť jen započatý den prodlení s
dokončením předmětu objednávky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu
předávacího protokolu stvrzujícího provedení
požadovaných prací, který musí zároveň tvořit přílohu
vystavené faktury. Faktura bude vystavena s 15ti denní
splatností.
Řádně vystavené faktury budou doručeny, resp. předány
kontaktní osobě objednatele ve věci objednávky, Ing.
Bohuslavu Vaňkovi, a  to v listinné podobě.

Množství

 Položka

Odběratel:

Celkem bez DPHCena/MJ bez DPHMJ

28315669

Příkazem

Bartošova 5532

760 01 ZLÍN

Dodací podmínky:

CZ28315669

BIOCEV (ÚMG AV ČR), Průmyslová 595, 25250 Vestec

17153002

Vídeňská 1083
143 00 PRAHA 4
IČ: 68378050
DIČ: CZ68378050

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Zpráva pro dodavatele:

Email: orders@img.cas.cz

Na fakturu vždy uvádějte číslo objednávky z hlavičky.



Vystavil:

41 509,00 CZK

Razítko, podpis

Datum schválení (správcem rozpočtu):

Předpokládáná cena celkem

 Andresová Eva DiS.

Celkem: 41 509,00 CZK

(bez DPH):

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní
strany souhlasí s jejím uveřejněním.

13.06.2017


