OBJEDNÁVKA
Vystavená podle § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, pro smluvní strany:
Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6 Hradčany
zastoupená AVZ- VZ 6848 Hlučín
Ředitel plk. MVDr. Vladimír Žákovčík
Tel. 973 487 300 (301)
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu 404881/0710

Číslo
SpMO 10091/2021684809/1-…

Poskytovatel:
Zastoupená :
Tel.:
, fax.:
IČ:
DIČ: CZ
Bankovní spojení a č. účtu:
e-mail:
Vyřizuje:

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty) doložený potvrzenou objednávkou a předávacím protokolem- kalibračním listem – obsahovým listem bude
zaslán na níže uvedenou adresu pro zasílání daňových dokladů objednatele. Splatnost faktury 30 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu:
Vojenské zařízení 6848 Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – Smluvní pokuta za nedodržení termínu dílčího plnění ve výši 0,5% z celkové částky plnění, úrok
z prodlení za pozdní úhradu faktury – dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
„Ručení za nezaplacenou daň - „Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání
úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem
obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající
základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.“
Smlouva (objednávka, výzva k rámcové dohodě) nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou,
pokud je hodnota plnění vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Poř.
čís.

1.

Označení a specifikace
materiálu, výrobku nebo služby.

MJ

Objednávám u Vás provedení opravy muflové pece
NABERTHERM L15/12/P320 v.č. 187313 – viz. příloha
objednávky.

Počet
MJ

1 ks

Cena v Kč s DPH
DPH 21%

celkem

do ……….
Kč s DPH

Dodací
lhůta
Termín
provedení –
do 30-ti
pracovních
dnů po
podpisu O

Předběžná cena za zakázku bude činit s DPH celkem do ……………. Kč. V případě dalších nepředvídatelných nákladů ihned
informovat objednatel na tel. čísle: 973 487 311 (MT 724 283 292).
V této ceně jsou započítány veškeré náklady poskytovatele služby spojené s provedením služby v plném rozsahu.
Místem plnění je: laboratoř poskytovatele služby
Kontaktní osoby: Ing. Igor Mathias-tel. 973 487 311, ing. Monika Hartmannová tel: 973 487 332 (355).
Objednatel požaduje objednanou činnost fakturovat ihned po provedení potřebných úkonů. U fakturace dodržet fakturační adresu:
MO-ČR, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – vz. Agentura vojenského zdravotnictví – VZ 6848 Hlučín. Fakturu s potvrzenou objednávkou
zaslat na adresu VZ 6848 Hlučín, Opavská 29, 748 11 Hlučín. Úhrada bude provedena na základě tohoto daňového dokladu
(faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
Na faktuře prosím uvádět údaj o zapsání v obchodním rejstříku-včetně spisové značky. Objednávka je vyhotovena ve třech výtiscích –
výtisk č. 1 – poskytovatel služby, výtisk č. 2-3 – objednatel.
Další podrobná ujednání – viz. VZMR NEN 006/21/V00003248.
Záruční doba dle § 1914 OZ, bez vad a za použití stanovených technologických postupů a ČSN. Záruční doba opravy činí
……6……… měsíců ode dne převzetí opravené věci objednavatelem.
Datum:

. …………
plk.MVDr. Vladimír Žákovčík

razítko a podpis
Vyřizuje: ing. Monika Hartmannová
Telefon: 973 487 332 (355)
Fax:
973 487 333

Objednatel:

Datum:

. …………

Poskytovatel:

………………………………….
razítko a podpis
Vyřizuje: …………..
Telefon: ………….
Fax:
………….

Podpis oprávněné osoby.

Příloha číslo 1 k objednávce SpMO 10091/2021-684809/1-….

Pořado
vé číslo
1
2
3
4
5
6

MJ

Po
čet
MJ

Ks
Sada
Ks
Ks
Hod
ks

1
1
1
1
5
-

Druh sortimentu

Regulátor P330
Sada topných těles
Teplotní čidlo (termočlánek)
Madlo
Práce
Dopravné, cestovné
CELKEM bez a s DPH

Cena za
(1 ks/sadu)
bez DPH

Výše
DPH v %
15;21

Cena za
(1 ks/sadu)
s DPH

21,00

0,00

0,00

Ředitel
plk. MVDr. Vladimír Žákovčík

Poznámka

