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Objednávka 

ClsloOt>jedn~vl\yldatum 
3610002004 / 05.11.2019 
Konlaktnl osobalT~ efQn 

 

Pol. Materiál 

Národní agentura pro 
komunikační a informační technologie, s.p. 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vrt.ovice 

IČ 04767543 
DIČ CZ04767543 

Zapsáno v obchodním rejstrlku u Městského soudu v Praze. 
spisová značka A 77322 

Označeni 

S&T CZ s.r.o. 
Na Strži 1702/65 
140 00 Praha 4 
DIČ: CZ44846029 
IČ : 44846029 

Podle vleobeor,ě pkltnýeh 01tan....,nr obehodnlho z~konlku 
a za ujedn4nl uvedených v p~lou léto olljedn4vky obje<Jn,v.ime 
u V~• s dodací lhOtou· 29.05.2020 
V"'8 el•lo: 33672 

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

Objedn.mnot Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH 

0001 O 6184531009 
62 

IT poradenství - výkon(N) 
Jedn.výk. 9.450,00 585.900,00 

Na základě smlouvy č. 2018/033 NAKIT uzavřené dne 17.4.2019 s vaši společnosti u 
vás objednáváme konzultační podporu. 
Plněni bude realizováno v souladu s uvedenou smlouvou, způsobem tam upraveným a 
za tam stanovených obchodních podm!nek. 

Celková hodnota CZK 585.900,00 
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S&T CZ s.r.o. 
Na Strži 1702/65 
140 00 Praha 4 

Odvol.ke kontrak. 5700000966 

Národní agentura pro 
komunikační a informačni technologie, s.p. 
Kodaňská 1441146, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

IČ 04767543 
DIČ CZ04767543 

Zapsáno v obchodnlm rejstříku u Městského soudu v Praze, 
spisová značka A 77322 

CfsloObjedniillf<y/datum 
3610002004 / 05.11.2019 

Člslo smlouvy 2018/033 NAKIT 
Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů. 

Cenu uveďte na potvrzeni objednávky. Čls!o objednávky uveďte jako referenci na faktuře. 
Faktury zas!lejte 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 fonně na adresu:  dle podmínek stanovenýchve smlouvě. 

V přlpadě, že dodavatel splňuje podmlnku § 81 odst. 2 plsm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti (zaměstnáváni ZTP), je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci každého 
vystaveného daňového dokladu. 

V přlpadě, že plněni dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném zněnl, Národnl agentura pro komunikační a 
ínformačnl technologie, s.p. prohlašuje, že je plátcem daně 2 přidané hodnoty a že činnosti, 
které jsou pfedmětem 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 vyplývajíc! ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás žádáme o potvrzení objednávky, a 
to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu 
oprávnenou tak. aby bylo prokazatelné uzavřeni smluvnlho vztahu. Uveřejněni v souladu se 
zákonem zajistí odběratel- Národnl agentura pro komunikačnl a informační technologie, s.p. 

Razítko a podpis 

Stce.na 21 2 

Razítko a podpis odběratele: 

Národni llgontura pro komunfkační 
.a iriformal'nf tc<hnologle, s. p, 

l<odatis~.i 14-11/116,' 10~ 00 Pt aha 10- Vr~ovlce ,c 0• 161s.13, o,~, no, 16>S<3 
tel,: -1420 2l~ 06ti 500, info@n,,1r.1c.u 

w.w,.rvik1tu -4. 




