
  

 

 

1. základní škola Plzeň, 
Západní 18, příspěvková organizace 

 

Západní 1597/18 Komerční banka PM IČO: 49777521 Tel.: XXX XXX XXX ID datové schránky: cuvmvys 
323 00 Plzeň č. ú.: XXXXXXXXX DIČ: CZ49777521 www.zs1plzen.cz XXXXXXXX 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN.: 63/2019 
ČÍSLO SPISU:  
   
VYŘIZUJE: Radek Dolenský 
TEL.:   XXX XXX XXX 
MOBIL:  XXX XXX XXX 
E-MAIL:  XXXXXXXXXX  
DATUM:  8. 10. 2019 
 
 

Objednávka 
 

Objednáváme u vás v rámci našeho projektu PROSIT v Plzni, registrační číslo 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748 následující: 
 

p/n název ks  

M-EEPU-0001 eBeam Edge+ USB 9    

  Instalace eBeam Edge+ 9    

MR912CS/A  Apple TV 4. generace 32GB 8    

  Cena celkem bez DPH: 160 287,00 

  Cena celkem vč. DPH: 193 947,27 

 

Úhradu provedeme platebním příkazem na základě Vámi vystavené faktury. 
Termín dodání výše uvedeného nejpozději do 31. 10. 2019. 
 
Dodavatel se zavazuje, že na jim vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že 
daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve 
dodavatele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového 
dokladu. 
V případě, že kdykoliv před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této objednávky bude o dodavateli 
správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým 
plátcem (§ 106 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
dodavatele uskutečňované na základě této objednávky o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto dodavateli 
nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednavatel v souladu s ustanovením § 109 a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

Na faktuře uveďte: 
- naše oficiální jméno: 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace 
- název našeho projektu PROSIT v Plzni, reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748 
 

Objednatel i dodavatel berou na vědomí skutečnost, že předmětná objednávka podléhá uveřejnění 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), když toto uveřejnění zajistí objednatel. 
 

S pozdravem 
 
 
Mgr. Bc. Radek Dolenský 
ředitel školy 

Akceptace objednávky dodavatelem: 

Tímto přijímám a akceptuji vaši shora uvedenou objednávku. 
 
Jaromír Daduč, jednatel 

…………………………………………………………………. 
(jméno, příjmení a funkce osoby podepisující za dodavatele) 
 
Dne: 9. 10. 2019   Podpis: Daduč 

Dodavatel: 

Danetis CZ s.r.o. 
IČO: 03478548, DIČ: CZ03478548 
Bohuslava Martinů 1202/19 
323 00 Plzeň 

mailto:dolenskyra@zs1.plzen-edu.cz

