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OBJEDNÁVKA 006/2019/002/002/44

Datum: 26. 8. 2019

DODAVATEL

Zastoupené: Michalem Šmardou, starostou Zastoupené:

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spis.zn. C 39905

5. Zvláštní požadavky (výše smluvní pokuty, apod.)

2

Objednavatel a dodavatel se dohodli, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(" zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním celého obsahu této objednávky v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
("zákon o registru smluv").

Strany této objednávky shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, 
jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č 128/2000 Sb., o obcích) ke 
shromažďování nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

1. Specifikace zboží / služeb:
V návaznosti na Vámi zaslanou nabídku, ze dne 19.8.2019 si u Vás objednáváme:
80 ks licencí Axxon PROFESSIONAL - Kamera (cena bez DPH po slevě 1944,85 Kč /licence)
2 ks licenci Axxon PROFESSIONAL - Artificial Intelligence - Inteligentní vyhledávání záznamů (MomentQuest) (cena bez 
DPH 1560,-Kč/licence)

DIČ: CZ26935040
167058028/5500
Jiřím Trávníčkem a Adamem Maškem, 
jednateli společnosti

3, Cena (bez DPH, vč. DPH)
158.708,00 Kč, 192.037,00 Kč

Kont
Tel: 
E-mail: informatika@nmnm.cz

. . . .

MAJT s.r.o.
Masarykova 188
572 01 Polička - Město 
IČ: 26935040
Bankovní spojení:

2, Temin a místo dodání:
30.9.2019 , Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103

4. Místo a datum splatnosti, způsob fakturace

budova Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, platba převodem, splatnost faktury 14 dnů

V Novém M
dne
Podpis obje

Kontaktní osoba:
tel:
E-mail:

___________ OBJEDNATEL
Město Nové Město na Moravě 
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 
Bankovní spojeni: 19-1224751/0100

c ^píyržuji přijetí objednávky
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