
Žižkova 513/22
616 62 Brno

DIČIČ 68081723 CZ68081723

Odběratel :

: :

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Číslo objednávky: 110180036

Způsob dopravy firmou

Zakázka 918000

:

:

Forma úhrady : platebním příkazem

Vaše nabídka číslo :

Telefon : E-mail :

Místo určení :

Datum vystavení
Požadované datum dodání

: 04.09.2018
: 09.11.2018

Požadovaný termín dodání :

OBJEDNÁVKA

Dodavatel :

Ječná 1321/29a

621 00 Brno

IČ DIČ25579398 CZ25579398: :

Stěhospol Brno, s.r.o.

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky
Objednáváme u Vás : 

Text položky Celkem bez DPHMnožství Jednotková cenaMJ

Objednáváme u Vás vystěhování a zpětné nastěhování těžkých zařízení a strojů creepové
laboratoře při akci renovace podlahy laboratoře ÚFM AV ČR,v.v.i., Žižkova 22, Brno, dle
nabídky ze dne 29.8.2018.
Temín vystěhování laboratoře 17.9.2018 - 18.9.2018
Termín nastěhování laboratoře od 1.11.2018, bude upřesňováno v průběhu dalších prací.

57 260,0057 260,001,00

57 260,001,00

57 260,00Celková hodnota objednávky v Kč:
s DPH: 69 284,60

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. (dále jen “ÚFM ”) prohlašuje, že patří mezi povinné subjekty ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e
) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (z
ákon o registru smluv) (dále jen “Zákon o registru smluv”).   Pokud tato smlouva nebude uveřejněna v Registru smluv do 3 mě
síců od jejího uzavření, bude zrušena od počátku ve smyslu § 7 odst. 1 Zákona o registru smluv.

ÚFM  se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu § 5 Zákona o registru smluv, a to nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne
uzavření této smlouvy. Pokud ÚFM poruší tuto povinnost, může uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana. 
 
Smluvní strany vyjadřují uzavřením této smlouvy souhlas ve smyslu § 4 písm. n) a § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob
ních údajů a o změně některých zákonů, aby ÚFM   shromažďoval a zpracovával osobní údaje poskytnuté v této smlouvě. Sou
hlas je udělován za účelem splnění povinností ÚFM vyplývajících ze Zákona o registru smluv.  

Objednávka :
Vystavil :

110180036
Lukáš Malý
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