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ZS1/1/2021/vypOBJEDNAVKA

Datum: 2.11.2021

OBJEDNATEL DODAVATEL
Základní škola Nové Město na Mqravě,
Vratislavovo náměstí 124, okres Zďár nad Milan Ječný
Sázavou
Vratislavovo náměstí 124 Hrubý Rohozec
59231 Nové Město na Moravě 511 01 Turnov
IČ: 70284725, DIČ: CZ70284725 IČ: 45523291 DIČ:'
Bankovní spojení: 27-1299440207/0100 Bankovní spojení:
Zastoupená: Mgr. Oltou Ondráčkem, ředitelem Zastoupené: -
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:
Tel: tel:
E-mail E-mail:

registrován u Živnostenského úřadu v Turnově, živnostenský list ze dne
1.4.1992, č.j. 300106/92

1. Specifikace zboží / služeb:
Na základě výsledků veřejné zakázky a dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Dodávka
výpočetni a kancelářské techniky III, Nové Město na Moravě 2021" si u Vás objednáváme následující zboží:

11 ks PC vč. Klávesnice a myši - PC ALEF B560/15-10400/8GB/500GB SSD/1xUSB C
/DVD/450W85%/ext.čtečka/ININ 1OProlkláv .Imyš.

1 ks PC AII in one - Lenovo AIO 3 23.8FHD/RYZEN_3_5300U/8G/500/INT/lN10Pro/kláv.lmyš.
12ks datového projektoru - 3LCD EPSON EB-X06, 3600 Ansi,XGA,4:3
12ks projekčního plátna - 4World Projekční plátno elektrické DO 260x195 128" 4:3
8 ks monitorů - 24" LCD ASUS VA24DQ
2 ks ozvučeni - Speaker GENIUS SP-HF 1250B wood 40W
2 ks multifunkčního tiskového zařizení - Brother MFC-L2752DW + 1x toner

2 Temín a misto dodání:
15.12.2021 ,Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 ~
3. Cena (bez DPH, vč. DPH)
205.376,00 Kč, 248.504,96 Kč

4. Místo a datum splatnosti způsob fakturace

budova Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě, platba převodem, splatnost faktury 14 dnů

5. Zvláštni požadavky (výše smluvní pokuty apod.)

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č 128/2000 Sb., o obcích) ke
shromažďování nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním celého obsahu této objednávky v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv ("zákon o registru smluv").

Strany této objednávky shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství,
iež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednavatel a dodavatel se dohodli, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (" zákon o registru smluv") je Základní škola Nové Město na Moravě, která je povinna tuto objednávku bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.
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