
Název společnosti
Česká republika - Ministerstvo

obrany
Tychonova 1
Praha 6
160 00 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
(fakturační adresa)

OBJEDNÁVKA
Číslo 628/2016 - Pha

Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré
korespondenci,dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto

objednávkou.

Banka : Česká národní banka

Číslo účtu :

Dodavatel : ROCHE s.r.o.
Dukelských hrdinů 567/52
170
Tel.:
IČO: 4961
Bank.spoj.:

Objednáváme u Vás: materiál

P.č. Předmět plnění Množ. Mj
Jednot. cena

bez DPH
Cena DPH

% DPH Celkem Kč

1.
Kity pro RT-PCR - High Pure Viral Nucleic Acid
Kit, (kit pro 100 reakcí)

2 ks

2.
Kity pro RT-PCR - LightCycler® FastStart DNA
MasterPLUS HybProbe (kit pro 480 reakcí)

2 ks

3.
Kity pro RT-PCR - LightCycler® FastStart DNA
Master SYBR Green I (kit pro provedení 480
reakcí)

2 ks

4.
Úprava na základě cenové nabídky na
tendermarketu pod ID zakázky
T004/16V/00038337

Součet položek 139 540,00

Záruka
(měs.)

Způsob dodání Vyřizuje Kontakt Zboží převezme Kontakt
Termín dodání
nejpozději do

3 dovoz 30. 11. 2016

Datum, podpis a razítko dodavatele:

fakturu (ve
dvou v o 30 dní od
obdrže y DPH bude
účtová ných v době
zdanitel

2. Bez p ude
nákup

3. Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku:

4. Adresa pro doručení zboží a služeb:

Pozn.: Ze strany Ministerstva obrany budeme uzavřený smluvní vztah zveřejňovat na základě zákona 340/2015 Sb. v Registru
smluv.

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za

včas nedodané zboží smluvní pokutu ve výši z dodávky, za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady. Pokud
budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

0,1%

Datum, podpis a razítko objednatele:

Ministerstvo obrany ČR
Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1
160 01 Praha 6

Vojenské zařízení 684808
561 66 Těchonín


