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Bankovní spoj ení: 410428544/0600 MONETA Money Bank, a.S. 
Icz 00250627 
DIČ; CZ00250627 

Vyřizuje: Bc. Marek Krýcha 
Odbor: Odbor kancelář starosty 
Telefon: +420 388 607 528, Fax: +420 388 313 567 
E-mail: mkrycha@mupt.cZ 

Prachatice 20.9.2019 

| 

OBJEDNÁVKA č. 91/2019/KS
I 

Dodavatel: Xanadu a.S. 
ż1føvn1ø1<á 2389/1 
106 00 Praha 10 
IČ 14498138 

Objednáváme: 
prodloužení servisní podpory O l rok dvou kusů diskových polí EMC 
Termín dodání do: 30.9.2019 
Forma úhrady: Fakturou 
Splatnost faktury: 2] dnů 
Cena: dle zaslané nabídky 
Objednávku Zasíláme ve dvou vyhotoveních, IX přiložte k faktuře. 
Fakturu Zasílejte S kopií. Faktury V elektronické podobě Zasílejte na e-mail: fakturace@mupt.cZ 
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Příkazce operace: 

Předběžné Schválení závazku správcem rozpočtu: 
A 1 

Byla provedena předběžná řídící kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) dle zákona Č, 320/2001 Sb., o finančni 
kontrole a dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. 
Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě 
číslo účtu, které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či jeji části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno V registru vedeném správcem daně 
(Ministerstvem financí ČR), a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivym plátcem (§ l06a a § 109 odst 3 zákona o DPH), je objednáte] 
(odběratel) jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně Z přidané hodnoty za zhotovitele - poskytovatele zdanitelného plnění na 
účet příslušného správce daně podle usˇt. § 1098 zákona č. 235/2004 Sb. O dani Z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v případě, Že 
úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele Z důvodů uvedených v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (V plném 
rozsahu) zaplacena a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se Z takového důvodu úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednateli. 

Akceptujeme Vaši objednávku 

V Praze dne Ž /Í/J“ 10 

Podpis 
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