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Pol. Materi~I 

Národní agentura pro 
komunikační a informační technologie, s.p. 
Kodaňská 1441/46, 101 oo Praha 10 - Vršovice 

IČ 04767543 
DIČ CZ04767543 

Zapsáno v obchodnlm rejstffku u Městského soudu v Praze, 
spisová značl<a A 77322 

Označeni 

Al TRON, a.s. 
Novodvorská 994/138 
142 21 Praha 4-Branfk 
Dič: CZ64948251 
IČ: 64948251 

Podle viloobeen! p"3tn~ u,tanovenl obehodnlho zilkonlku 
• za lljadnánl UV8danjcl1 v p/lk>~ této oll/ednil>i<y ol!jodnéVllme 
uVh&dodecllhOtou: 16.02.2019 
V•~~ato: 7147 

Adresa dodávky: 
Projekty 01 
Kodaňská 1441/46 
101 00 Praha 10 

Obje<ln.mnot Jednotka Cena za Jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH 

00010 6184961007 
1 

poradenstvf 
Jedn.výk. 1.040.000,00 1.040.000,00 

Na základě provedené cenové poptávky u Vá.,s objednáváme konzullačnl a poradenské 
činnosti v přlpravné fázi pro projekt zvýšeni bj:!zpečnosti na mezinarodnlch letišllch s 
pravidelným veřejným leteckým provozem. Plněni bude realizováno v souladu s Vaši 
nabídkou, podanou v rámci cenové poptávky dne 22.11.2018, a za podmlnek 
upravených ve Všeobecných obchodních podmfnkách NAKIT, které byly součást! zadání 
cenové poptávky. 

Kontaklnl osoba   

Celková hodnota CZK 1.040.000,00 
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AL TRON, a.s. člsloOb/•dnilvky1<1a1um 
Novodvorská 994/138 3610001462 / 03.12.2018 
142 21 Praha 4-Branlk 

Odvol.ke kontrak. 5700001136 
Člslo smlouvy Cenová poptávka 81/2018 
Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnt'.J. 

Cenu uveďte na potvrzeni objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referenci na faktufe. 
Faktury zastrejte na korespondenčnl adresu: Národní agentura pro komunikační a informační 
technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nebo 
v elektronické formě na adresu: faktury@nakit.cz, dle podminek stanovenýchve smlouvě. 

V pflpadě, že dodavatel spll'luje podmínku § 81 odst. 2 plsm. b} zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnaností {zaměstnáváni ZTP), je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci každého 
vystaveného daňového dokladu. 

V prlpadě, že plněn! dle této obíednávky/smlouvy bude podléhat dai'\ovému režimu podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platnem znění, Národnl agentura pro komunlkačnl a 
informační technologie, s.p. p10hlašuje, že je plátcem daně z pfidaná hodnoty a že činnosti, 
které jsou pi'edmětem této objednávky/smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost. 

Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v 
Registru smluv vyplývajlcí ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás žádáme o potvrzeni obíednávky, a 
to nejlépe zaslánim skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu 
oprávněnou tak, aby bylo drokazatelné uzavřeni smluvního vztahu. Uvefejnění ~ souladu se 
Zákonem zajisti odběr el.: Národnl agentura pro komunikační a Informační technologle, s.p. 

Razltko a pod is dod ele: 

S-\2...2-o,g, 

ALTRON, a.s. 
NovodvOIS~6994/138, 142 21 Praha •· 
IČO: 6494825 l, OIČ: CZ649482S 1 
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