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Dodavatel

IČO 02637081 DIČ IČO DIČ

Základní škola T.G.Masaryka
Tyršova 409

48897400

Odběratel

CZ48897400CZ02637081

SUN ECLIPSE s.r.o.
Bystřice nad Pernštejnem, Na Pile 1246

Bystřice nad Pernštejnem593 01 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Vyřizuje Kontaktní osoba
 Ťupa Jiří, tupa@diamonddesign.cz

Tel.: +420 777 415 998

Datum vytvořeníZpůsob úhrady
Způsob dopravy
Kód akce OP-2019-000557 Kubíková MarcelaVytvořil

13. 5. 2019Platnost do

12. 4. 2019

Předmět

Předpokládané datum

Ceny jsou uváděny bez DPH

Sazba
DPH %

Název zboží Množství MJPoř. Cena celkem
po slevě bez

DPH

Cena za
jednotku
základní

Cena za
jednotku po

slevě

Sleva %

30 77821Chemie - látková roleta, provedení s kazetou - 2400 x
2900 mm, látka kolekce B

4,0 ks1 -20,0 7 6949 618

27 82121Cvičná kuchyň - látková roleta, provedení s kazetou - 
2120 x 2800, látka kolekce B

4,0 ks2 -20,0 6 9558 694

36 73621Motor drátový extra tchý 8,0 ks3 -20,0 4 5925 740

6 40021Montáž a nastavení motorizované rolety 8,0 ks4 0,0 800800

55021Doprava a manipulace 1,0 ks5 0,0 550550

CZK
0

Celkem bez DPH

Celkem po slevě s DPH

Sleva

DPH
102 284

Celkem po slevě bez DPH 102 284 CZK

126 118
-23 834
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Razítko a podpis dodavatele Razítko a podpis odběratele

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu dodání v závislost na termínu objednání, uhrazení zálohové faktury a vlivů třetch stran (v souladu s
obchodními podmínkami).

Tímto potvrzuji souhlas s cenovou nabídkou (objednávkou) v celém jejím znění (včetně přiložených příloh a specifkací), a dále s obchodními
podmínkami a reklamačním řádem, kterými se vztah odběratele a dodavatele řídí, a které jsou nedílnou součást této nabídky.

„Já, níže podepsaný/á tmto čestně prohlaauji, že místo instalace

se rozumí místnost nebo soubor místnost, které jsou podle rozhodnut stavebního  řadu určeny k bydlení a svým charakterem splňují
náležitost pro uplatnění snížené sazby  DP 15%.
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