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Email od p. Hanzala:
Vážená paní Nováková,
 
dekuji za Vaší objednávku, kdy potvrzuji tímto její prijetí a souhlas se zverejnení v registru smluv.
 
Dekuji a jsem s pozdravem
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Objednáváme u Vás:_______________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení


         Množství Jednotka     Cena za jednotku Hodnota v CZK_______________________________________________________________________


010 Frankovací stroj - Neo post IS 440 
                1 Kus     132.059,40        132.059,40


na základě zjednodušeného záměru VZ ze dne 23.11.2016 (viz. příloha)._______________________________________________________________________


Celková cena v CZK včetně DPH           132.059,40 
Nejsme plátci DPH


Ing. Jiří Boháček
ředitel odboru vnitřní správy


Elektronicky schváleno


Dodavatel:
EVROFIN Int. spol. s r.o.
Sienkiewiczova 2
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 49098934


Adresa dodání:


Ministerstvo zemědělství ČR
12131 Oddělení správy budov
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město


Dodejte nejpozději do: 15.12.2016


Upozornění: objednané dodejte (proveďte) na uvedenou adresu. Fakturu vybavenou předepsanými náležitostmi dle platných předpisů včetně


pokynů uvedených v objednávce zašlete na adresu odběratele. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, a v adrese


uveďte jméno objednatele či  kontaktní osoby včetně čísla odborného útvaru.


Objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH podléhají povinnosti zveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. MZe jako smluvní strana


zajistí zveřejnění v registru smluv a uveřejnění na svých internetových stránkách.


Ministerstvo zemědělství
Česká republika
IČ: 00020478 


Objednávka
Číslo objednávky/Datum


4500113379 / 23.11.2016
Kontaktní osoba/Telefon


Rod Zdeněk/221812757
Naše číslo faxu : Mobil:


Odbor / Oddělení  : 12132
Strana


1 /   1
Vaše číslo dodavatele u nás


105963






List1

		Metadata ke zveřejnění - smlouva/objednávka

		popis										pokyny pro zpracovatele

		smlouva/objednávka										Objednávka

		identifikace smluvní strany Mze

		Název								Česká republika - Ministerstvo zemědělství		Elzeton, s. r. o., Na Kolečku 2430, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 28704461

		Sídlo								Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1

		ID datové schránky								yphaax8

		IČO								00020478

		DIČ								není plátce

		Zadavatel/objednatel								Ing. Jiří Boháček, ředitel OVS

		bank. Spojení								1226001/0710

		e-mail								katerina.novakova@mze.cz		eugen.elterlein@elzeton.cz

		identifikace smluvní strany dodavatele										uvést smluvní stranu dodavatele

		Název								EVROFIN Int. spol. s r.o.

		Sídlo								Sienkiewiczova 2, 400 11 Ústí nad Labem

		ID datové schránky

		IČO								49098934

		DIČ								CZ49098934

		Dodavatel

		bank. Spojení								2640810/0300

		e-mail								Miloslav Hanzal <M.Hanzal@Evrofin.eu>		uvést kontaktní e-mail dodavatele pro zaslání potvrzení o přijetí do registru smluv

		vymezení předmětu smlouvy								Nákup frankovacího stroje		zpracovatel uvede specifikaci předmětu smlouvy, objednávky

		cena, která je ve smlouvě/objednávce uvedena (ve shodné v měně jako ve smlouvě), pokud smlouva cenu neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy								109 140,- Kč bez DPH                                                            132 059,40,- Kč s DPH		cena bez DPH/cena s DPH

		datum uzavření smlouvy/objednávky								24/11/2016		datum účinnosti smlouvy/objednávky



katerina.novakova@mze.cz

eugen.elterlein@elzeton.cz
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