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Dobrý den 

dle dohody, zasílám podepsaný dokument.
Pokud, byste ještě něco potřebovala, tak se ozvěte.

S pozdravem | Mit freundlichen Grüßen | best regards | Saludos cordiales | С уважением | 谨致问候

2Pnet spol. s.r.o.
Štefánikova 802

 
ID datové schránky:hmpdk9h
IČ: 26504138
DIČ:CZ26504138

Diese elektronische Nachricht (einschließlich der Anhänge) ist vertraulich und ist nur für die durch
den Versender bestimmten Personen gedacht. Wenn Sie diese Nachricht fehlerhafterweise erhalten
haben sollten, teilen Sie dies bitte dem Absender per E-Mail mit und löschen Sie die Nachricht in
Ihrem System unverzüglich. Jedwede unberechtigte Nutzung und Weitergabe dieser Nachricht
insgesamt oder von Teilen davon ist ausdrücklich untersagt. Bitte beachten Sie, dass Emails
inhaltlich geändert sein können.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have
received it by mistake, please notify the sender by e-mail and delete this message from your
system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly
prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change.

Od:
Komu:
Odesláno: 30.06.2020 14:27:57
Předmět: OBJ - 3910000991A

Dobrý den
na základě jednání které proběhlo s vaší společností,
zasílám opravenou objednávku se změnou dodání z 30.6. na 31.8.2020 (ostatní údaje se
nemění).
Prosím o podpis za vaši stranu.
Moc děkuji
S pozdravem
____________

C)2Pnet 





______________________________________________________________________


Pol. Materiál Označení
Objedn.množ Jednotka Cena za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH______________________________________________________________________


00010 2989030623 Výbava rozvaděče 19" vč. optic. spojek
1 Kus 124.214,00 124.214,00


Na základě provedené cenové poptávky Realizace optické spojky Olšanská 4 u vás
objednáváme rozvaděč 19", optické spojky včetně příslušenství, montážních prací a
měření a přístroj pro svařování vlákna dle rozsahu a specifikace uvedených v Příloze.
Plnění bude realizováno v souladu s vaší nabídkou, podanou v rámci cenové poptávky
dne 01.05.2020, a za podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách
NAKIT, které byly součástí zadání cenové poptávky.


00020 2989030622 Přístroj pro svařování vláken
1 Kus 64.170,00 64.170,00______________________________________________________________________


Celková hodnota CZK 188.384,00


2Pnet s.r.o.
Štefánikova 802
293 01 Mladá Boleslav-Mladá Boleslav III
DIČ: CZ26504138
IČ: 26504138


Adresa dodávky:
Sklad Praha
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10


Podle všeobecně platných ustanovení obchodního zákoníku


a za ujednání uvedených v příloze této objednávky objednáváme


u Vás s dodací lhůtou: 31.08.2020
Vaše číslo: 54198
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Národní agentura pro
komunikační a informační technologie, s.p.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice


IČ 04767543
DIČ CZ04767543


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


Objednávka


ČísloObjednávky/datum


3910000991 / 15.05.2020
Kontaktní osoba/Telefon


Kolářová Renáta / +420234066506







____________________________________________________________________________


Odvol.ke kontrak. 5700001633
Číslo smlouvy Cenová poptávka 54/2020
Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů.


Cenu uveďte na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referenci na faktuře.
Faktury zasílejte na korespondenční adresu: Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nebo
v elektronické formě na adresu: faktury@nakit.cz, dle podmínek stanovenýchve smlouvě.


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


V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s.p. prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že činnosti,
které jsou předmětem 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 vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás žádáme o potvrzení objednávky, a
to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu
oprávněnou tak, aby bylo prokazatelné uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se
zákonem zajistí odběratel - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.


............................................... ...............................................
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:


2Pnet s.r.o.
Štefánikova 802
293 01 Mladá Boleslav-Mladá Boleslav III
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Národní agentura pro
komunikační a informační technologie, s.p.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice


IČ 04767543
DIČ CZ04767543


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


ČísloObjednávky/datum


3910000991 / 15.05.2020





				2020-06-30T14:05:32+0200

		Purkrábek Jan





				2020-07-03T08:11:55+0200

		Pavel Mádle











Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Česká republika
www.nakit.cz
____________
Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na
uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Upozorňujeme, že
uzavření smlouvy, stejně jako závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení
smlouvy, podléhá vícestupňovému schvalování. Tento e-mail a k němu připojené
dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Nejste-li
adresátem, informujte nás, a obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého
systému, jelikož užití je přísně zakázáno. 

The content of this message is intended for communication purposes only. It does
neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any
potential contract proposal. We call your attention to the fact that the conclusion of a
contract as well as the binding acceptance of a proposal for a contract conclusion,
amendment or cancellation is subject to a multi-level approval. This electronic
message including attached files thereto are intended solely for the named
addressees and may be legally privileged or confidential. If you have received this
electronic mail message in error, please advise us and delete it, including all copies
and enclosures transmitted therewith, out of your system immediately. If you are not
the intended addressee, the use of this electronic mail message is prohibited.

NAl<IT 

http://www.nakit.cz/



