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OBJEDNATEL DODAVATEL

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra České republiky SPA resort Tree of Life
Vinohradská 2577/178, PRAHA 3, PSČ: 130 00 Lázeňská 165

Zapsána v OR Městského soudu v Praze 26.10.1992, oddil A, vložka 7216 50781 Lázně Bělohrad

lČ objednatele: 47114304 IČ dodavatele: 46504834

OBJEDNATEL - fakturační adresa:

Zdravotní pojišt'ovna mv čr
Vinohradská 2577/178
13000 Praha 3
Objednáváme u Vás: Zaiištěni jednáni zaměstnanců ZPMV ČR

Položka, předmět objednávky
' Na základě předchoziho jednáni objednáváme u Vás služby, spojené

s konánim 2 denní výjezdni porady zaměstnanců ZPMV ČR.
, Předpokládaný počet účastniků 29 a seznam dalšich požadavků a

upřesněný počet účastniků předáme minimálně 10 dnů před konánim
, jednáni,, Uváděná cena je pouze orientační.

Celkem za objednávku bez DPH: 74 680,00 DPH:

MJ Množstvi l
1,10

0,00 Cena s DPH:

Cena celkem s DPH Měna
74 680,00 Kč

74 680,00 Kč

DODACÍ PODMĹNKY:

Datum plnění: 12.09.2017
Způsob dodání:
Adresa dodání zboží:
Kontaktní osoba k převzeti dodávky: V

Telefon:
E-mail:

FAKTL RAČNÍ PODMÍNKY:
Splatnost fakturace je 21 dnů od data doručení objednateli a počitá se k datu odepsání platby z BÚ objednatele. Ve vyúčtováni
uvádějte laskavě číslo objednávky, nebo přiložte jeji kopii.

Vystavil:
Schválil:

Telefon:

Dne: 04.09.2017

podpis

1
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AKCEPTAČNÍ DOLOŽKA OBJEDNÁVKY číslo: 2017 - PFO - 08-0493 (')

" je vYžäďována v připaciě, že hodnota ob/ednávky překroči zákonný hmit pro povinnost uveňejněni obiednávky.

Objednatel i dodavatel berou na vědomi, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšujici 50 000 kč bez dph podléhaji
uveřejněni v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb v pIatném zněni a veškeré změny uveřejněné objednávky musí být
učiněny pouze pisemně a také uveřejněny v Registru smluv.

Dodavatel souhlasi s uveřejněnim obsahu potvrzené objednávky v Registru smluv a je povinen plnit dle obsahu objednávky ve
stanovené thůtě, ale ne však dřive, než bude potvrzená objednávka uveřejněna.

Dodavatel (nejpozději do 14-ti dnů
uveřejnil Pokud se tak nestalo, je
informovat objednatele.

od akceptace objednávky) ověři, zda objednatel objednávku včetně akceptace řádně
povinen objednávku včetně akceptace uveřejnit sám O této skutečnosti se zavazuje

Za datum uzavřeni smlouvy se považuje den akceptace objednávky objednatele dodavatelem, přičemž účinky smlouvy
nastanou dnem jejiho uveřejněni v Registru smluv.

Dodavatel akceptuje skutečnost, že výkon zdravotniho pojištěni patři mezi plněni od DPH osvobozená (podle ZDPH §51 a §58)
Dodavatel nebude proto při vyúčtováni plněni uplatňovať režim přenesené daňové povinnosti, protože plněni není určeno pro
ekonomickou činnost zdravotní pojišt'ovny jako objednatele.

Datum: /',:,/..,,.', ,, ,?
roapis opravněného zástupce dodavatele

Jedno vyhotoveni potvrzeni objednávky vraňe láskavé ihned po stvrzeni objednateli na shora uvedenou adresu, nebo ve fonnátu
PDF na uvedený kontaktní mail, připadně prostiÉ?dnictvim datové schránky' 9swaix3.
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