Objednávka
IČO: 48136450

ODBĚRATEL:

DIČ: CZ48136450

Sídlo a fakturační adresa
Česká národní banka
Na Příkopě 28

nebo

faktury@cnb.cz

Číslo:

910012200954

Ze dne

6.6.2022

Dodavatel:

115 03 Praha 1

Podepsal
ČNB
IS ORASHEI

Místo dodání:
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Vyřizuje:
Telefon:
Mail:

IČO:
DIČ:

28737016
CZ28737016

Česká mincovna, a.s.
U Přehrady 3204/61
466 23 Jablonec nad Nisou

Jaroslav Moravec
224 413 078
jaroslav.moravec@cnb.cz
Termín dodávky:

Objednáváme u Vás zajištění výroby a dodání 2 000 kusů etuí pro plánovanou sadu "Pocta Luboši Charvátovi" s mincí a medailí ?
Tatra 603? za těchto podmínek:
- cena za kus 978,93 Kč bez DPH dle vaší nabídky z 8.4.2022,
- etue kromě velikosti vystélky bude materiálově a provedením totožná s etuí pro Poctu J.Harcubovi, která ČM dodala ČNB v roce
2014 (vzorek totožného provedení má k dispozici ČNB, ČM i výrobce, shodnost již byla výrobcem potvrzena),
- vystélka bude připravena na minci 500 Kč vzor 2023 "Tatra 603" a medaili "Tatra 603", obě na ražby o průměru 40 mm v kapsli
obvyklé velikosti,
- příbalovou informaci do etue si ČNB zajistí sama,
- etue ČM pro ČNB bezplatně bezpečně uloží až do dalšího rozhodnutí o způsobu použití, nejpozději však do 31. května 2023,
- etue budou ČNB dodány a fakturovány nejdříve po 1.1.2023,nedohodnou-li se smluvní strany jinak
- ČM poskytuje ČNB záruku na jakost etuí po dobu dvou let od dodání, ČM dále garantuje, že použité materiály (dřevo, mořidla,
laky, lepidla ...) nezpůsobují změny papíru, barev a stříbra, což ČM ověří obvyklou zkouškou.
Kontaktní osoba ČNB: JUDr. Jaroslav Moravec

Žádáme o potvrzení objednávky obratem na e-mailovou adresu uvedenou u vystavitele objednávky.
Číslo objednávky, podrobně popsaný předmět a rozsah plnění (dle zákona o účetnictví a DPH) uvádějte prosím na všech
dokladech, zejména daňových. Pokud nebude na daňovém dokladu uvedeno číslo objednávky, je ČNB oprávněna doklad jako
vadný vrátit.
Doklady k úhradě zasílejte elektronicky ve formátu ISDOC (pokud není možný, tak PDF popřípadě PDF s QR-platbou či QR
fakturou) na adresu faktury@cnb.cz. Každý doklad zasílejte samostatnou zprávou, jejíž součástí může být až 7 příloh ve
formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Doklad musí obsahovat číslo této objednávky (formát ISDOC v poli External_Order_ID
ve skupině OrderReference nebo pro QR fakturu v řetězci "ON:").). Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašlete
jej v analogové formě na adresu: Česká národní banka, sekce rozpočtu a účetnictví, odbor účetnictví, Na Příkopě 28, 115 03
Praha 1.
Splatnost daňového dokladu je 14 dní od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele (zhotovitele).
Vystavil:
Tel:
Mail:
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Blanka Vejvodová
224 412 137
blanka.vejvodova@cnb.cz

Kontroloval: Blanka Vejvodová

