
Smlouva o dílo ě.obi.l3íí6
(podle § 'l 746 odst. 2 zákona č. 89120í2 sb.), uzavřená mezi těmito účastnlky:

objednavatel:
ln§titut postgraduálniho vzděláváni ve zdravotnictvi

,l, Ruská 24t2lB5,
100 00, Vinohrady Praha 10

l;,: 00023841
,,,l,: CZO@2384'|

§ Objednavalel se zauazuje uhradil áoloviteli do

dohodnutécenyÉktM

r^
,YuPRoFlr l*

PŘEDMĚTSMLoUVY:ZhotovenípracovníhoošaceníZatytoceny: osob kS/oS ksí ókatalog xelks i tis celkKč cenysDPH
,košiledámskározhal,krátkyrukáv-Diego(bavlna/polyester) 8 2 ASKX611-12/ 9?2 16 14752 17849

:sakodámskéjednoknofiikpatky, rozparky_Rubs(polyester/|ycra) 8 1 MRJX001-52/1005 2582 B 20656 24993
Vésta dámská óbloučky, kapsy, rozparky _ Rubs (polyester/lycra) 8 1. MRVX001_52/1005 9§§ B 7960 9631,6

'kalhoty slim, bez kapes - Rubs (polyester/lycra) 8 1 MRBX004_52/1005 79§ B 6360 7695

zpracovaní VyšíVacího programu 1 1 x 400 1 4o0 4s4
Výšivkajedna baNa, šířka 4,5cm 32 1 y 45 32 1440 1-142
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Při odběru, méně než íOks od barvy a desénu - přplatek í0% z uvedné ceny. Potřeba poěitat!

Při Šiti "se zkouŠkou" - připlatek 27% z uvédéné cény. Speciíikace vybraného materiálu dle přllohy Nebude 6e počítatl
PLATEBNi FoDM|NKY: ceny j§ou uvedeny v Kě bez DPH 21 %

: §lst8; 62397

zhotovitel:

MN s.r.o
Břehová 4, 1 10 00 Praha 1

lčo_ 27 a7 79 85
Dlč.Qzz7 07 7985
č.účtu: 19 45 70 33 59/0800

fomou doplatkot4ých faktur
+ 21% DPH =

Ťel€vlnu++€lkéve-

B/Jb$qi€íčástka bude zFlacena v hetevesti př zasláná na účel zholovitele sdodánim*€Ěi "/, 3 aÓ"7" 'ť:ŽÍráŤ'iZ"Í
C/ Od dámské ve1.44 ťvčetně) a nánské vel 56 ívčpjně\ ie nrríné kvťrli znišené soolřehě maleriáhr nřjrrnňital í59d z cenv /C/ Od dámské ve1.44 (včelně) a pánské ve1,56 (včetně), je nutné kvůli anišené spotřebě maleriálu, připočital 15% z ceny

Dl Dopravazazákaznikem v rámci měřeni a polřebných zkoušek,fuzdama, dále pak 4,-Kčlkm.

DODACÍ LHÚTA:
pos$nuty výrobci informace o požadovaných velikoslech, se zhotovitelzavazuje,áoži zholovit do, 6.8 §dnŮ

B/ Dodavatel nenese o@ovědnost za připadné škody výrobků, rrzniklé v důsledku nedodžení ošelřovacích pokynů pro údrbu a uživáni.

C/ Za reklamaci se nepovažuie běžné opotřebeni oděvů rzniklé uživáním, pokud isou tylo stále schopny p|nii svůi ričel,

+oaceoinima*eury+$,wzetim zbožije pověřéna osoba: lng.ondřej Fura,MBA tól, 26í 261 064 / ,
Pokudvtélosmlouvěnéní stanovenoiinak,řídi sesm|uvni r,rzahyúčastnikůpodlepřislušných urlrnor"nl*rp**, nl)))r/n2, zrZurrrZu
SMLoUVA BYLA SEPSANAVE DVoU \ťHoToVENlcH:PRo KAžDÉHo účAsTNiM, PŘ|čEMž KÁžDÉ PtATl JAKo oRlGlNAt.
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V Praze dne, 5.4.,l6

oBJEDNAVATEL -@ň€€tt-
ů//t/


