
Dodávku převezme: SCHEINHERROVÁ Martia
sitmp-fakturace@plzei.euE-mail pro fakturaci: 

Forma úhrady
Číslo smlouvy: 2020/SITMP/0056 D3

Datum pořízeií:
Požadované datum dodání:

26.03.2020

Požadovaný termín dodání:

Číslo dokladu 000106

Útvar Úsek back ofce

Objediávka ia ochraiié pomůcky - respirátory: 
8250191 
Celková ceia 24 145,00 GBP.  

Upřesnění objednávky:

OBJEDNÁVKA Číslo objednávky 700/000106/2020

Domiiikáiská 288/4
301 00 Plzeň

DIČ CZ66362717
IČ 66362717

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, 
příspěvková organizace

Tel.: 378035107

Zapsáio v obchodiím rejstříku u Krajského soudu v Plzii v oddílu Pr, vložce
číslo 65

OBJEDNÁVAJÍCÍ:

DODAVATEL :

1 BOYNE AVENUE
Loidýi

IČ:
DIČ: GB888115002

THE SAFETY SUPPLY COMPANY LTD

Označení MJřádek Popis Cena celkemMnožstvíJediotková ceia

1 570 000022         718 555,00 1,00 718 555,00 Kč

1,00 718 555,00 Kč

Celková cena včetně DPH 718 555,00 Kč

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky, jinak bude faktura vrácena zpět.

Schválil:Správce rozpočtu: Rožáiková Drahomíra
26.03.2020die:

Elektroiicky odsouhlasil 

Scheiiherrová Martia
Ředitel úseku back ofce

Objediávka: Straia: 1  / 2
Scheinherrová MartinaVystavil:
700/000106/2020Zpracováno systémem HELIOS Orange

Smluvií straiy objediávky: objediatel a  dodavatel pro účely této objediávky sjediávají že :  
•                      Dodavatel se zavazuje, že ia jím vydaiých daňových dokladech bude uvádět pouze čísla baikoviích účtů, která jsou správcem daiě zveřejiěia
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákoia č.235/2004 Sb., o daii z přidaié hodioty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiiý iež
takto zveřejiěiý účet, bude takovýto daňový doklad považovái za ieúpliý a objediatel vyzve dodavatele k jeho dopliěií. Do okamžiku dopliěií si objediatel
vyhrazuje právo ieuskutečiit platbu ia základě tohoto daňového dokladu“ 
•                      V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečiěií  platby ze straiy objediatele ia základě této objediávky bude o dodavateli správcem daiě z
přidaié hodioty zveřejiěia způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečiost, že dodavatel  je iespolehlivým plátcem (§ 106a zákoia č.235/2004 Sb., o daii
z přidaié hodioty),  má objediatel právo od okamžiku zveřejiěií poiížit všechiy platby dodavateli o příslušiou částku DPH. Smluvií straiy si sjediávají, že
takto dodavateli ievyplaceié částky DPH odvede správci daiě  objediatel v souladu s ustaioveiím § 109a zákoia č. 235/2004 Sb. 

mailto:sitmp-fakturace@plzen.eu


Plzeň

Odběratel : SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, 
příspěvková organizace

301 00

Řada dokladu 700
Číslo dokladu 000106

:
:

CODE :

OBJEDNÁVKA

Akceptace objednávky (přijet nabídky):
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedeiou objediávku.

(jméio, příjmeií a fuikce osoby podepisující za dodavatele)

………………..…..............................
(podpis)

Die: 30.03.2020 Coriellia Croitoru, sales maiager

Objediávka: Straia: 2  / 2
Scheinherrová MartinaVystavil:
700/000106/2020Zpracováno systémem HELIOS Orange

Smluvií straiy objediávky: objediatel a  dodavatel pro účely této objediávky sjediávají že :  
•                      Dodavatel se zavazuje, že ia jím vydaiých daňových dokladech bude uvádět pouze čísla baikoviích účtů, která jsou správcem daiě zveřejiěia
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákoia č.235/2004 Sb., o daii z přidaié hodioty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiiý iež
takto zveřejiěiý účet, bude takovýto daňový doklad považovái za ieúpliý a objediatel vyzve dodavatele k jeho dopliěií. Do okamžiku dopliěií si objediatel
vyhrazuje právo ieuskutečiit platbu ia základě tohoto daňového dokladu“ 
•                      V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečiěií  platby ze straiy objediatele ia základě této objediávky bude o dodavateli správcem daiě z
přidaié hodioty zveřejiěia způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečiost, že dodavatel  je iespolehlivým plátcem (§ 106a zákoia č.235/2004 Sb., o daii
z přidaié hodioty),  má objediatel právo od okamžiku zveřejiěií poiížit všechiy platby dodavateli o příslušiou částku DPH. Smluvií straiy si sjediávají, že
takto dodavateli ievyplaceié částky DPH odvede správci daiě  objediatel v souladu s ustaioveiím § 109a zákoia č. 235/2004 Sb. 


