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Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů od jejího doručeni objednateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních
zašlete na adresu: Vojenské zařízení 5512, Nádražní uL, 783 13 Štěpánov u Olomouce.
Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika - Ministerstvo obrany s plnou adresou hlavičky této
objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánovo Mlsto plněni: u poskytovatele.
Faktura musl obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty. V případ! prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v této objednávce,
poskytovatel zaplatí smluvní pokutu ve výši
Kč objednávce za každý započatý den prodlenl, a to až do
splnění závazku. Veškeré podmínky plněni této objednávky (smluvnlho vztahu) a stanoveni ceny dílčího plnění
se říd! rámcovou dohodou č. 87-21590/2018, uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem uloženou
v elektronickém nástroji - NEN.

Požadujeme provedení opravy a zákonoých revizi 2 ks
přepravních KTN ISO 1C NDR, ev. č. MCZUll00738 a
MCZU1230051 v rozsahu viz. příloha č.l
Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí 296 963,04 Kč.

Do 30 pracovních dnů
od podpisu objednávky
oběma stranami,
uveřejněním v RS a
předáním KlN
k opravě.

Pro předáni techniky k provedení služby a následně k převzetí služby je pověřen
Tato objednávka (smluvnl vztah) bude podepsána ručním podpisem smluvních stran a zveřejněna v RS.
Poskytovatel:
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