
OBJEDNÁVKA OBJ/1168/0008/18

- Objednatel - DOddvdlel.
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 IČO: 25607201 DIČ: CZ256072012@13

!(:ií'...'. 4 '.4 Česká zemědělská univerzita v Praze VDC servis - sro.

Kamýcká 129
165 00 Praha 620 Suchdol T.G.Masaryka 98

272 01 Kladno 1

Konečný příjemce:
Děkanát PEF Datum vystavení. 16.08.2018
Katedra informačních technologií Datum dodání:
Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Forma dopravy:

Množ. MJ Název položky Cena DPH Částka Částka
bez DPH (%) DPH celkem

l ks Multifunkční stroj CANON iRA 4525i 68 836,00 21 14 455,56 83 291,56

Celková cena s DPH: 83 291,56 Kč

S fakturou zašlete i kopii objednávky.
Úhrada za poskytnuté plnění bude dodavateli převedena na účet dodavatele zveřejněný podle §98
zákona o DPH správcem daně a to i v případě, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden
jiný bankovní účet. Pokud dodavatel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH
správcem daně, provede odběratel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž
by byl odběratel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí dodavatel
bezodkladně odběrateli.

Při plnění nad 50 000,- bez DPH:
"S ohledem na dikci zákona č. 340/2015 Sb. Sb., o registru smluv požadujeme zaslání písemné
akceptace (schválení) této objednávky, a to do 7 dnů od jejího zaslání, Bez písemné akceptace
nelze tuto objednávku považovat za platnou a nemá žádné právní účinky. Nebude-li tedy akceptace
objednávky doručena v požadovaném termínu, bude to považováno za odmítnutí objednávky, a tudíž z
ni neplynou pro objednatele žádné závazky,"

Razítko a podpis:

Přikazce operace (pracoviště, činnost, zakázka, podzakázka):

1. Divišová Marie, JUDr. (11900, 1322, 3209,

Správce rozpočtu:

1. Pelikánová Alena
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