
Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 221/1, 1B0 00 Praha 6

jejímž jménem jedná

centra DUKLA

Pod Juliskou 1

Poštovní schránka 59

160 41 Praha 6 - Dejvice

OBJEDNÁVKA č. 233/2018

Uvedené čisto objednávky uvádějte na veškeré korespondenci.

dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto objednávkou

Dodavatel: KOSTELECKY s.r.o.
Sídlo: Václavská 21

664 61 Holasice
1Č: 27736199

DIČ: CZ27736199

Účet; 1044044077/5500

Tel:

e-mail:

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Banka: ČNB - pobočka 701 - Praha 1

Účet: 404881/0710

Objednáváme u Vás:

por.e. Předmět plnění Počet ks
Cena za ks bez

DPH
Cena celkem bez

DPH
DPH 21%

Cena za

položku s DPH

i
Brokové náboje Mirage Clever T4 Pro

Extra Evolution 389 983,00

CENA vč. DPH CELKEM : 389 983,00 KČ

Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, které dodavateli vzniknou s dodáním
požadovaného zboží např. balné, dopravně atd.!

záruka
(més)

Způsob dodáni Vyřizuje Tel: kontaktní osoba Tel: Termín dodáni nejpozději do:

24 dovoz 05.12.2018

Obchodní podmínkv:

Objednatel a dodavatel uzavírají tento smluvn vztah podle § 1746 odst 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

V případě prodlení aodavatele s dodáním zboii ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad zboží je dodavatel povinen zaplatit objednateli za
včas nedodané zboží smluvní pokutu ve výši 0,1% z dodávky, za každý započatý den prodleni, až do rádného splněni závazku a nebo odstranění vady. Pokud
budou u dodavatele zdanitelného plněni shledány důvody k naplněn1 institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb , o dam z přidané hodnoty, ve zněni
pozdě,šich předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasíláni úplaty vidy postupovat zvláštním způsobem zajištěni daně podle § 10Sa tohoto zákona. Tímto se rozumí,
že dodavatel obdrží úplatu ve výši základu daně a výše dané bude odvedena jeho správci daně. Objednatel neposkytuje zálohové platby Právo fakturovat vzniká
dodavateli dnem doručeni zboží, Souhlasíme s použitím faktury v elektronické podobě. Bude - it faktura vystavena v listinné podobě je povinost zaslat fakturu ve
dvojím vyhotoveni Prodávajici souhlasí s poskytnutím údajů svých zaměstnanců a jejich zpracováni Kupujícím (jméno a tel.č. kontaktní osoby; za účelem jejich
zpracováni pro potřeby kupujícího ve symslu směrnice GDPR.

Adresa pro doručení faktury a poštovních zásilek: Adresa pro doručení zboži a služeb:

Armádní sportovní centrum DUKLA

Pod Juliskou 1

Poštovní schránka 59

160 41 Praha 6 - Dejvice

ASO DUKLA sportovní střelby HK

tř, Komenského 224

500 01 Hradec Králově

Bez potvrzené obiednávkv nebude nákup realizován!
Splatnost fakturv 14 dni ode dne ieiiho doručeni objednateli

Způsob úhrady. bankovním převodem

datum, podpis a razi

VOJENSKÉ

t 1

ředitel Armád

datum, podpis a ra

7p-f


