
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

 

Bc. JAN FRISCH 

ředitel Odboru technické pomoci 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 

Č. j.: MSMT-10533/2021-2 

Vyřizuje:
Tel.:

V Praze dne 

Příloha 

 

Objednávka IT příslušenství a doplňků 

 

Vážení, 

na základě obdržené nabídky ze dne 14. 4. 2021 objednáváme níže uvedené komodity: 

Název Množství Cena za kus bez DPH Celkem bez DPH 

Dell Pro Lite 14in Business Case 20 620,00 12 400,00 

Natec sleeve pro NB CORAL 14,1" černý 35 170,00 5 950,00 

Dell MS3220 (Titan Gray), drátová 30 285,00 8 550,00 

i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station 1 1 600,00 1 600,00 

4World Stlačený vzduch 600 ml 24 48,00 1 152,00 

Lenovo USB-C 45W AC Adapter 10 680,00 6 800,00 

HP 90W Smart adaptér (4,5mm) 10 550,00 5 500,00 

2* Isopropylalkohol 99,9% - 5 litrů 1 1 100,00 1 100,00 

Goobay Set 8 přesných šroubováků 1 500,00 500,00 

Baterie pro HP 840 G4 5 920,00 4 600,00 

Samsung SSD 970 EVO 1 TB 10 2 950,00 29 500,00 

Samsung SSD 860 EVO 1 TB 10 2 455,00 24 550,00 

PremiumCord HDMI repeater až do 40m 1 305,00 305,00 

Patriot 8GB 2400 MHz 25 910,00 22 750,00 

Výše uvedené žádáme dodat do 30 kalendářních dnů od data účinnosti této objednávky na adresu Harfa 

Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. 

Kontaktní osobou pro převzetí zboží je: 

popř. osoby jím pověřené. 

Celková cena objednávky ve výši 125 257 Kč bez DPH, tj. 151 561 Kč s DPH bude uhrazena 

prostřednictvím daňového dokladu (faktury), pro jejíž vystavení žádáme o dodržení fakturačních údajů, 
jež jsou přílohou č. 1 této objednávky. 

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí kupující uveřejnění celého 
textu objednávky, vyjma osobních údajů, a metadat objednávky v registru smluv včetně případných 
oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li kupující uveřejnění objednávky nebo metadat objednávky v registru 



 

 

smluv do 30 dnů od uzavření objednávky, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění prodávající ve lhůtě 
tří měsíců od uzavření objednávky. 

Objednávka podepsaná z Vaší strany osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele bude nedílnou 
součástí Vámi vystaveného daňového dokladu (faktury). 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATECO, s.r.o.                  …….……………………………………………           

Koberkova 1061      podpis osoby oprávněné jednat 
198 00 Praha 14      jménem či za dodavatele 

IČO: 25792032 

 



 

 

Příloha č. 1 

Fakturační údaje OP VVV 

 

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor technické pomoci 
registrační číslo projektu: CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0016643 

Č. j.: MSMT-10533/2021-2 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

Identifikační číslo: 00022985 

 

Fakturu zašlete elektronicky na adresu: faktury@msmt.cz, popř. poštovní službou na výše uvedenou 
fakturační adresu. 
Pro zajištění proplacení faktury prosím zkontrolujte níže uvedené údaje, bez kterých nebude faktura 
proplacena: 

1. Přesný název Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy včetně IČO viz výše 

 

2. Povinné náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

 Název obchodní firmy a místo podnikání 
 Adresa obchodní firmy, u fyzických osob adresa bydliště a místo podnikání 
 Identifikační číslo - IČO 

 Údaj o spisové značce - Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky 
a podnikatelé nezapsaní v podnikatelském rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou 
zapsáni 

 

3. Povinné náležitosti účetního dokladu (faktury) dle §11 zákona o účetnictví 
 Označení účetního dokladu 

 Obsah účetního dokladu 

 Peněžní částka či informace o ceně za měrnou jednotku 

 Datum vystavení účetního dokladu tj. okamžik vystavení účetního dokladu, toto datum musí být 
max. 15 dnů od data zdanitelného plnění 

 Datum zdanitelného plnění, není-li shodný s datem vystavení účetního dokladu 

 

4. Datum splatnosti v souladu s § 1963 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, je stanoveno na 30 dnů od 
doručení faktury objednateli (v případě, že je na faktuře uvedeno jinak, platí splatnost 30 dnů od 
doručení). MŠMT není plátcem DPH. 

Pokud termín doručení faktury objednateli připadá na období od 12. prosince běžného roku do 12. ledna 

roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury z původních 30 dní na 60 dní 
 

5. Označení názvu operačního programu (OP VVV) a registračního čísla projektu 

 

6. Podpis, případně razítko dodavatele 

 

7. Přiložení objednávky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 

 

mailto:faktury@msmt.cz

