
tJttbi!fidd:

Časký hydromet&orologlcký ústav
Na Sabalce 17
14300 Praha 12

Datum v'{SIMUlll 070917

Bankovní spojení:

lG: 00020699 CZQ0020699

prevod, přík.
Dopravadodavalelem

UNIS COMPUTERS, iI.S,
Jundrovská 618/31
62400 Brno

POladovane (jatu'" ů"davky:
Forma uhratly
ZplJs,ob aOlll'avy

f'aktul'll na adresu;

PObOCk., - Bmo
Kloftova 43
61667 Brno
lctť,foll'

Dodávka na adteuu:

Pobočka· Brno
Kroftova 43
61667 Brno

Telefonpobočky x slfediska:
Pracovnik;
Telefon:
Mail:

UNIS COMPUTERS, a.s
Jun<lrO\lSká 618/31
82400 Brno

le:

, tel.:

I

63476223 DIC. CZ63476223

Plněn, objednávky bude po\l~ijo pro ČinnostI. kdy CHMU neni osobou povinnou li daní prn:ile § 5 odst. 3 zákona ě. 23512004 Sb" o datli 1. pMané
hodnoty.

~ PletlU'lČt t>tr;ednávky -- --,~- --_.. "

f" Oodavaie!sk é;S;o .__ ] =:-. ...!~.!:p~lf'~tll' r" CiSk)Pfedlnttl)
, Oprava diskového pole

l5~est:av~~e,!e~p~~'~1I~Eu!!i,é:, 72~~!).~, '1.~~nav~<!_n~_a~~~•..

"'ld~n-iťikiíče CSN--·····, I
Mnolstvl T Mj

ks

Předpokládaná cena: 7000G.OO

Pofadujeme dodaci list nebo rmpl. praci v pfipadi! slufby.
Ptodpoldádana cena ,je vtetol! OPH.

Upozorněni:
Na faktuře IJvedletíslo naší objednaltky a p(iložl0 potvrzencu objednávku. jinak Vám bude fal<tura vracena zpět.
Na I/YslavovaněfnktlJle je "!Jinéuváděl udaje o flrmě, jménu nebonázvu. sídle nebo místu podnikáni a ft v souladu $(lláPlSnm OR nebo jiné
evidence,V pflpadó neuplnoSiti čí nesprávnychuda;u bude faktura vrácena zpět k doplněni
Cena tli ptodmOt plnéni Je určena II souladu s platnymi p?edpisy o cenliCh jako cena pevná. nepiekročiteln<i II J)ejvýš~ ptlpUSlná,
Odsouhlas6I'Iim p'Njaté objednávky I1a základě písemného potvrzeni II iejl akceptacivzniká smlouva, I1i\ které se vztahují ustanovení Zákona é
8912012 Sb" obi!anskv zákolllk, ve znění po:Zdějš;(')l pfedpIsu,
Vesmyslu §2 odst 1 zákona e. 34012015 Sb.. o zvlM;Inichpodmlnllilch Očinnosti něKterýChsmluv, uveřejflollání těchto smluv a o registru (zákon o
registru smluv). vznika lákonná povinnost CHMÚ zveřejníl obsah akceptovené objednállky v registru smluv do 30 dmi, pi'eliáhne·1j předmět plněni
výSI50,OOO.·Ké bez DPH, li ohledem na výjimky § 3 zákona o reQISLrU, jinak nenastane její účlnnosl ti nedojdeII tlhradě fa~tury,

Datum, 07.09,17
Razítko a pcxJpis odběr~

Ing, Petr Jamif, Ph.D.

Datum;
Razitk.o :; podpis dodavatele:

1 NG•. Vťnr C'_z,LA. Ii t"l!\G(". "" "" ,. " ' '''1 UUNISCOMPUTERS.3,S.l?\L"-' tq;'.!~~~VE'"h·!Vt .. Jundrovská 31
62400 Brno

I' COMPUTERS Tel.: +420 544 528 301
Fax +420541 223 134

1 DiČ: CZ63476223

Firma zapsána v podnikovém rejslfiku dle zfilOvacl Ifstiny M/2002G9/04 ze dne 15,6.2001 U M2p v Praze ,
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