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Úprava výsledné ceny objednávky č.j. 44698/2016-MZE-14111 
 
 
Dobrý den, 
 
v návaznosti na objednávku č.j. 44698/2016/MZE-14111 a na základě našeho předchozího 
jednání Vám z technicko-organizačních důvodů oznamujeme upřesnění výsledné ceny za 
objednané zboží, a to následovně: 
 
Objednané množství na objednávce č.j. 44698/2016/MZE-14111 je následující (beze změn): 

a) Skládací deštník – 200 ks celkem 

b) Rotate Basic USB Black 8GB lase 1/1 – 200 ks celkem 

c) Bavlněná nákupní taška – 1000 ks celkem 

Včetně dodání celkového objednaného množství kusů do sídla objednatele. 
 
Termíny dodání díla do sídla objednatele na základě tel. dohody: a) skládací deštník Drizzle, 
b) rotate Basic USB Black 8GB laser 1/1, c) bavlněná nákupní taška do 22. 8. 2016. 
 
Předpokládaná celková cena: 93 944,40 Kč včetně 21 % DPH (z toho DPH činí 16 303,40 
Kč). Předpokládaná celková cena se může změnit na základě dohody ŘO a dodavatele. 
 
Veškerá další ujednání původní objednávky zůstávají v platnosti. 
 
Faktura s termínem splatnosti 21 dní bude proplacena v rámci podopatření 20.1 „Podpora na 
technickou pomoc (kromě CSV)“ Programu rozvoje venkova 2014-2020 na základě dodacího 
listu podle skutečně dodaných kusů propagačních předmětů. Faktura bude vystavena 
a zaslána přímo na Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán PRV 14110, IČ: 00020478, 
adresa: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Na faktuře prosím uvádějte číslo 
objednávky. Jedno paré objednávky, které bude potvrzeno z Vaší strany, prosím zašlete 
zpět s fakturou (bez tohoto dokumentu nebude moci být faktura předána k proplacení), aby 
mohlo být zveřejněno na webu eAgri. 
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Objednávka a metadata podléhají povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Ministerstvo zemědělství jako smluvní strana zajistí zveřejnění v registru 
smluv. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Tabery 
ředitel odboru 
 
v z. Ing. Lucie Krumpholcová 

 
 

 
 
Přílohy: 
   

 


