
Název společnosti
česka republika - Ministerstvo

obrany
Tycbonova 1
Praha 6
160 00 Praha 6
IČ: 60162694
DlC: CZ60162694

(fakturační adresa)

Banka

I Čisto úč

OBJEDNÁVKA
Číslo 406/2018-Pha

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

objednávkou.

Dodavatel: Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
1970 Kbel
Tel.: fax:
IČO: 24272523
Bank,spoj.:

[ Objednáváme u Vás: službu

lastříkání vozidla SCAM, VP2 274-86-69 Vin: ZA9B5C04A6QG4Q267, číslo vozového sešitu 41/085 a přívěsu
IPM 35U, VPZ 025-47-46, barvou J 2500 ARMY v barevném odstínu COLORLAK 5454 (khaki). Plocha
požadovaného nástřiku u vozidla SCAM (kabina) je cca 12 m2, SCAM nástavba cca 29 m2, a přívěsu cca
|17 m2. Celková plocha nástřiku je cca 58 m2. Dále požadujeme provést předepsané označení tlaků v kolech
’ x, označení paliva na nádrži lx, označení hmotnosti přípojného vozidla lx

služba musí obsahovat obroušení starého laku, tmelení a nástřik požadovanou barvou.

lelkové cena dle nabídky na NEN č. N006/18/V00014322 činí:
1198 000,00 Kč bez DPH, 239 580,00 Kč včetně DPH.

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

Záruka
(měs.) Způsob dodání Vyhzuje Kontakt Zboží převezme Kontakt

Termín dodání
nejpozdějt do

6 služba 7.9.2016

V případě prodlen< prodávajícího s dodáním stužby ve sjednané lhůté a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, je prodávající povinen zaplatit kupujícími; za včas
nedodanou službu smiuvni pokufci ve výši 0,1% z dodávky, za každý započatý den prodleni, ai do řádného splnénl závazku a nebo odstranění vady. Pokud budou u
dodavatele zdanitelného plněni shledány důvody k naplněn! institutu ručení za daň podle § 109 zákona £. 235/2004 Sb.. o dwn z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších
předpisů, buds Ministerstvo obrany jaří zasíláni úplaty vidy postupoval zvtišWmzpúaobemzajíilání dané podle 5 109a tohoto zákona

Má objednávku vystavte a zašlete jednu fakturu (ve
dvou výtiscích], která bude uhrazena do 30 dni od
obdrženi faktury. V připadá zmátly sazby DPH bude
účtováno dle předpisů platných a účinných v době
zdanitelného plnénl.

Bez potvrzené objednávky nebude
nákup realizován!

Adresa pro doručeni faktury a zásilek v poštovním styku:

Ministerstvo obrany ČR
Vojenské zařízeni 684808 Praha, Tychonová 1
160 01 Praha 6

Adresa pro doručeni zboží a služeb:
Vojenské zařízeni 684808
Komenského 1915, 370 04 České Budéjovice

21.8.2018


