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ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

OBJEDNÁVKA

Č.j.:

Číslo objednávky: 4500023564

ÚDAJE O DODAVATELI
Le Cheque Déjeuner s.r.o.   

Zelený pruh 1560
140 00 Praha

Tel.:
Fax:
E-mail:

IČ: 62913671

DIČ:

Datum vystavení: 3.3.2016

Vyřizuje: Sušická Kateřina

Tel.: 224002327

Fax:

E-mail:  susicka.katerina@vlada.cz

Platební podmínky: cena plnění bude zaplacena na základě faktury dodavatele do 21 dnů ode dne jejího obdržení, příkazem k úhradě. Dodavatel je oprávněn 
vystavit fakturu po předání zboží objednateli a je povinen uvést na faktuře číslo objednávky nebo číslo smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního 
dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví a její přílohou musí být dodací list. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto 
fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené 
faktury. 

Č. pol. Označení Množství MJ
Cena za položkuRozpočtová položka

Jednotková cena

Objednávku prosím podepište a vraťte objednateli. Objednávku lze podepsat elektronickým podpisem a doručit objednateli prostřednictvím datové schránky, 
popř. e-mailem, nebo podepsat ručně a doručit objednateli v listinné podobě. V případě, že dodavatel nedoručí objednateli podepsanou objednávku zpět do 5 dnů 
od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.  
Dodavatel uděluje souhlas se zveřejněním této objednávky včetně souvisejících příloh a údajů. 
Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje 
dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky.

UNIŠEK +FKSP - 2. objednávka00010 1,00 Jedn.výk. 302 400,00
302 400,00  TFKSP1830 111000 Rezervace: 18289

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Bláhová Naděžda

Fakturu zašlete na adresu: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ 00006599, DIČ CZ00006599

Adresa dodání: Úřad vlády České republiky,  Nábřeží Edvarda Beneše 4,  118 01 Praha 1 - Malá Strana




