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OBJEDNÁVKA č. 0736/2020/EP/O

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 29383161 DIČ: C229383161

Moravskoslezský kraj Eanoft Holding a.s.

28. října 2771/117 Rudé armády 651/19a

70218 Ostrava 73301 Karviná

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor: EP—1 E—mail:

Objednáváme u Vás:

12 ks dataprojektoru Optoma HD144x v rámci „Podporujeme hrdinství, které není vidět III č.

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000, dle následujících požadavků:

Typ Množství Cena za ks Cena celkem DPH celkem Cena celkem včetně DPH

bez DPH bez DPH

Optoma HD 12 9.840,31 118.083,72 24.797,59 142.881,30

144x

Na faktuře prosím uvádějte:

Fakturujeme Vám dle objednávky č. 0736/2020/EP/0 a název projektu včetně registračního čísla: „Podporujeme hrdinství, které

není vidět III č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu CR

v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: Srpen 2020

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dleg 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce

daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradc

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v g 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebojím ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva

považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 142 881,30 Kč

Podrobnosti platby: Datum: 2

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 2106840197/2700

..... .......... .................
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Předmět: Objednávka č. 0736/2020/EP/O

From:

Sent: Monday, August 3, 2020 10:02 AM

To:

Subject: Objednávka č. O736/2020/EP/O

Dobrý den, Vámi zaslanou objednávku akceptujeme.

Díky

Sales manager— Velkoobchod

tel:

sky

Eanoft Holding a.s.

Rudé armády 651/19a

733 01 Karviná - Hranice

www.exasoft.cz www.facebook.com/exasoft. blog.exasoft.cz

- , : ___, —— )“ Sisi—operám
ĚŠŠŠÉBŠŠŠ $$$ 2319 Finalista
Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený avcertifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS.

' Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Setřeme naše životní prostředí!

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully implemented the EMASsystem.

Do you really need to print this e-mail? Consider the environment.

From:

Sent:

To:

Subject: FW: Message from BH—227F403

Importance: High

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku č. 0736/2020/EP/O na dataprojektory.

Prosím o potvrzení přijetí objednávky.

Děkuji a přeji pěkný den.

odbor evropských projektů

a Mamma-ask?
kraj

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117 „

702 18 Ostrava


