
Od: _©kompit.cz>

Odesláno: pátek 30. července 2021 12:25

Komu:

Předmět: RE: Nabídka notebooků

Dobrý den

Děkuji za objednávku, příští týden ji vyřídíme.

obchodníoddělení

KomplT, s.r.o.

Ostravská 738/4

733 01 Karviná — Fryštát

GSM"

@kagit-c2

mplT
ffi „! “f kúmulexnl [Tica-nl

 

From:_[mailto-Qmoaoostrava.cz]

Sent: Friday, July 30, 2021 10:55 AM

To: _<-©_k_qmprt.cz>

Cc:_<_ moe .ostravacz>

Subject: FW: Nabídka notebooků

Dobrý den, pane_

Přílohou Vám zasílám závaznou objednávku a žádám Vás o potvrzení přijetí této obj.

Děkuji.

S pozdravem a přáním krásného dne

Asistentka oddělení informačních technologií

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E, Beneše 555/6729 29 Ostrava

T +420

E wmoagostravacz

POZNEJTE NÁS BLÍŽ: WEB | FACEBOOK | YOUTUBE



 

 

ijědmávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 0478/2021/IT

OBJEDNATEL DODAVATEL

statutární město Ostrava Obchodní firma : KomplT, s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava Sídlo : Pěkná 939/52

lČ: 00845451 73564 Havířov

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

IČ : 08581690 DIČ: CZO8581690

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

72929 Ostrava

Bank. spojeni:

Číslo účtu :

\Objednáváme u Vás :

HP ProBook 640 G5 14" FHD

i5-8265U/8GB/25638D M.2NV1OP

PN:6XE24EA = 5X

Celkem116160,- Kč vč. DPH

i

iFakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatností faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko

i podatelny).

'Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

 

 

 

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně die § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle§ 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

    

Lhůta plnění: 31.08.2021

Cena vč. DPH: 116 200,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :

  

 

©moap.ostrava.cz

   V Ostravě dne:

 

„, gtajemník

(oprávněná osoba)

 



„_

i

< *
*

&.“hiůweee uzit; mid »
Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace aje určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jim nejste,nebo se domníváte, že jim nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesilatele a vymažte zpravu, včetně přiložených přílohz Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresa’tem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, Kopírovat nebo zpřístupňovat obsahtéto zprávy ani přiložených příloh.

 

From:—Menorím
Sent: Thursday, Jul 29, 2021 4:44 PM

To: gwrnogggsgggygg>

Subject: Nabídka notebooků

Dobrý den

V příloze Vám posílám nabídku na poptávané zboží.

Ještě doplněná záruka 36 měsíců.

obchodní oddělení

KomplT, s.r.o.

Ostravská 738/4

733 01 Karviné — Fryštát

GSM:

mailto:!Qkomijg

tg „Kom ]: IT
_ .f' ,7 hmmm Priama


