
Objednatel ; jj^j|

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tycbonova 221/1, 160 00 Praha 6

jejími jménem jedná

ředitel Armádního sportovního centra DUKLA

plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D.

Pod Julískou 1

Poštovní schránka 59

160 41 Praha 6 - Dejvice

OBJEDNÁVKA č. 155/2018
Uvedene č slo objednávky uvádějte na veškere Korespondenc

dodacích i stech a fakturách souvisejících s touto cojednavkau.

Dodavatel: Kosteleckv s.r.u.
Sídlo: Václavská 21

664 61 l lolasice

IČO: 277 36 199

Účet:

Tel:

e-mail:

IČ: 60152694

DlC C260162694

Banka:

Účet

Objednáváme u vás dle přiložené specifikace uvedené zboži:

Pof.Č. Předmět plněni Počet ks Cena za ks bez DPH
Cena celkem bez
DPH

DPH 21%
Cena za
položku s DPH

1 Stavitelná pažba TSK - Italy 2 78 000.01

CENA vč. DPH CELKEM : 78 000,01 Kč

Uvedená cena zahrnuje náklady na balné a dopravu a je stanovena ,ako nejvýše přípustná!

záruka
(més)

Způsob dodání Vyřizuje Tel kontaktní osoba Te! Termín dodáni nejpozději do

24 dodavatel o.z Marcel Valenta mjr.Msr Radek Jančik 30,11.2018

Smluvní Dodmmkv:

Objednatel a dodavatel uzavira; tento smluvn' vztán pcdle § 1746 oas! 2 zákona č 89/2012 St občanský zákoník

V případě prodleni dodavatele & dodáním zboží ve Sjednané Ihuté a odstraněním Zjištěných a prc*cazanych vad 2cczi |e dodavatel povinen zaplatil objedratei za včas
nedodané zbcž- smhvni pokuto ve výši 0 iSz dodávky za každý započatý den prodleni ai oo řádného splněni závazku a nebo odstraněn’ vady Pokud budou u dodavatele
shledány důvody k naplněn rsttutu ručen za daň podle § 109 zakcna č. 235 2004 Sb o dani z přidané hodnoty, ve zném pczdé,šich předp su bude Mn stefstvo csrany při
zas lan úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištěni daně podle § 109a tohoto zakcna Tímto se rozurr, že aooavatel obdrží uplatu ve výši základu dané a výše
dané bude odvedena ,eho správa dané. Objednatel neposkytuje zálohové platby Právo fakturovat vzniká dodavateli dnem doručeni zocží Dodavatel souhlasí s použitím
*aktufy v elektronické podobě. Bude - ti 'aktura vystavena v ^stinně podooé je povmost dodavatele zaslat íakturu ve dvojím vyhotoveni Dodavatel souhlas s poskytnutím
idaju svých zaměstnanců a jejicn zpracovaní objednatelem (jméno a tel.č. kontaktní osoby) za účelem jejich zpracovaní pro potřeby objednatele ve symsiu směrnice GDPP

Aoresa oro doiučerM faktury a noštovnich zásilek Adresa pro doiučen zboži a služeb

Armádni sportovní centrum DUKLA

Pod Juliskou 1

Poštovní schránka 59
160 41 Praha 6 - Dejvice

Armádní sportovní střelnice

Hradec Králové - Nlalšovice

Bez potvrzené objednávkv nebude nákup realizován!

Bude - li faktura v listinné Dodobě zašlete ve dvolím vyhotoveni s deriae m listem.

Sclatrmst takturv 14 dm ode dne ieiiho doručeni objednateli
2cusob úhraov bankovním crevodem

datum podpis a razítko objednatele

2 7 -09- 2018
plukovní

tednel Armádní

datum podpis a razítko dodavatele N

Ing. Ro


