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OBJEDNÁVKA čism; 03.121 17803
Objednatel: Dodavatel:

Město Příbram“'“" 1“ Kalypta. s.r.o.
:61" PŘ'BRM ' Průmyslová 1306/7

10200 Praha
IČ: 00243132 oč; 24341731, ch:DIČ: CZ24841731czoozmaz

bankovní spojen! — č.ú. 27-521689309/0800 Česká
spořitelna Praha, as,. pobočka Pribram

Ob ednůvámo u Vis:
Předmět objednávky Jednotka Přfgbfm

Termin dodání nejpozdeji 07.10.2021 “ 11 350.00

Pro vybaveni okrskovým volebních komisi mich Příbram při konání volob do Poslaneckélemcntu ČR, kuli sněmovnyprobčhnouve dnech 8. - 9. Pina 2021. objednivime u Vis pronájem výpočetnltechniky na uma: zaslano conovů nabidky č. 20210816 u dne 16. na. 2021 v ceně83včetně950,00Kč bot DPH (17 přepnvy380.00Kč věcmi DPH).
Schvúlono v Ps dno 06.00.2021. ID: 15840.

Zpú-ob platby: pfwodnlm přlluum
Nu fakturu ]. nutno uvést čile objodnávky nebo přiložitml kopii, jinak nebud. proplacena.
Dodavatel svým podp'mm potvrzuje, te souhinl ; dm. aby obou objednávkyMně jq'lch priloh : dodatků mmobjednávce pllpadny'ch 0 \: umbylauveřejnila v rodem; :mluv v muladu seaim :. 340/2015 Sb., ozvithnich podminkach účinnou“wolq'ňovonl těchto umim . o nokluy'ch smluv.mistru :mluv (ukon o mistru Wuv). vn mini
pudklldy dle pMchozlch vu mnm odsuvco ::pr pMpaů. Smluvulmale .: au

úcobm strany dohody.
000mm). k juilchprávouvemnlm'odesláni,wu“ mim: :mhwnimMMM. nm nm: mano

V Příbrami dne: 08.09.2021

Vyřizuje: Markéta Rozšafna, tel.:318402321 MÉS'U PŘ) “)!—m...!
e—mail: markela.rozsafna©pribram.eu u

- 9 09- mm

Objednávku převzaKa) a akceptovaKa) dne: Áb'qm/l ..P

Požadujeme splatnost faktury 30 dnů. Fakturu zašlete ; niležitos
objednatele. \ \ .

Objednatel v rámci tohoto plnění vystupuje jako osoba povinná' \- ani : přidunóhodnoty. k„“\popoyinhá'lff.
v . :
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.(alypta, s.r.o.

*“ Průmysloví man, 102 00 mm 10
:. KALYPÍA »C:znu1731,mc:czzm1m

Nadara pro:

Městský úřad Příbram Datum: 15.09.2021
Tyršova 108 Kam; Daniel busu
261 19 Příbram Tdefon: +420 603 514 421
paní Markéta Rozšafná E-mal: infoQkalygta.cz

Nabídka aslo: 20210816 Příbram

vátená puí Rozšamá,
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SL-MZOZSW včem! toneru na nwm400 stran C

Cdkový součet

Pronájem celkem bez DPH Go 450 Kč
Celloem-- .. sDPHZMb 73145Kč
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ObdobíWu: 8.10.-9.10.2021

WM: dle dohody někollk dní předem
unummnam: dle dohody několik dní po
WM Bankovním převodem do 30 dnů od obdržení faktury, případně dle dohodnutým

zvláštním podmínek.

Veškeré ceny nezahrnují DPH pokud není uvedeno jinak
Model tiskárny může být podle dostupnost! na skladě také Xerox Phaser 3020V nebo jiný podobný modd.
Model nombooku může být podle dmupnosti na skladě také HP 85703: nebo Lenovo T520 nebo jiný podobný moda.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje vašim požadavkům. Pokud Vás naše nabídka zaujala, nebo
máte jakékoliv další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

S přátelským pozdravem,
za společnost Kalypta, s.r.o.

Daniel Dušek


