
Náťodní agenturEt pro 

I r li I( IT 
komunikační� Informační technologie, s,p. 

li /j Kodaňsl<á 1441/46, 101 00 Praha 10 ·· Vřšovlce 

IČ 04767543 
DIČ CZ04767543 

Zapsáno v obchodnlm rejstrrl<u u Městsl<ého soudu v Praze, 
spisová značka A 77322 

A L K O M - I P C spol. s r.o. 
V Holešovlčkách 1 O 
180 00 Praha 8-Llbeň (část) 
DIÓ: CZ41694538 
lČ: 41694538 

Objednávka 

o,�100bJ11dnóvky/datum 
361000058'0 / 16.03,2017 
Konlaktnl 011oba/Teleton 

Pol. Materiál 
Objedn.množ 

00010 6184290004 
1 

Oznat':enf 

Podle vteobecně platných ustanovi,nl obchodnlho 2ókonlku 
a za ujednáni uvedených v prtloze tóto obJndnévl<Y. obJadnóvóme 
u Vás s dodacl lhQlou: 16.03.2017 
Vaše' člslo: 3547 

Adresa dodávky: 
Sklad ředitelství Praha 
Kodaňská 1441 /46 
101 00 Praha 10 

Jednotka Cella za jedn. bez DPH Cena celk. bez DPH 

pronájem krátkodobý pro služební účely 
Jedn.výk. 58.347,00 68.347,00 

Objednávka prostor a stravováni včetně služeb s tlm spojených v rámci výjezdniho 
zasedání. 
Uvedená cena je maxímálnl. Celková cena bude účtována dle skutečného plnění. 

Celková hodnota CZK 58.347,00 
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Národní agentura pro 
. lí\ n'l /lll\�,íl/1 n li,

komunikační a inform�ční technolqgie, s.p. 

U� b�� � LI U 
Kodaňsl<á ·1441/46, 101 00 Praha 10 - Vi·šovice 

'---" 

IČ 04767543 
DJČ CZ04767543 

Zapsáno v obchodnfm rejstříku u Městského soudu v Praze, 
spisová značl<a A 77322 

A L K o M � l p C spol. s r.o. ČlsloObjednávky/datum 

V Holešovičl<ách 10 3610000580 / 16.03.2017 
180 00 Praha 8�Líbeň (část) 

Odvol.ke kontrak. 5700000552 
Člslo smlouvy Cenový průzkum 33/2017 
Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů. 

Cenu uveďte na potvrzeni objednávky. Čislo objednávky uveďte jako referenci na faktuře. 
Faktury zasllejte n� l<0respondenčnl adresu: Narodní agentura pro komunikaěni a informa�ní
technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Prnha 10 -Vršovice, nebo 
v elektronlcké formě na adresu: faktury@nakit.cz, dle podmínek stanovenýchve smlouvě. 

V případě, že dodavatel splr1uje podmínku§ 81 odst. 2 písm. b) zál<ona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti (zaměstnáváni ZTP), je povinen tuto slrntečnosf oznámit v rámci každého 
vystaveného daňového dokladu. 

V případě, že plněni dle této objednávky/smlouvy buéie podléhat claňovému režimu podle§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb„ o DPH v platném zněni, Národní agenturía pro l<omunikačnl a 
infórmačnl technologie1 s.p. prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že činnosti, 
které jsou předmětem této objednávky/smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost. 

Vzhledem I< povinnosti uveřejr'l'ovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v 
Registru smluv vyplývajlcl ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás. žádáme o potvrzení objednávky, a
to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu 
oprávněnou tak, aby bylo prol<azatelné uzavření smluvního vztahu. Uveřejněni v souladu se 
zál<onern zajistí odběratel - Národnl agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 
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Razítko a podpis odběratele: 

Národní agentura pro komunikační fl Informační technologie, 5, p. 
l<odo11, .i.!.·, 1,1,: 1/tlh; 101 00 Prn/l,) ID. Vršovice IC: Otllú/543, DIČ: czo,1 /67543 

tel,: +420 23tl 066 500, info@naklt.a. 
·www.naklt,ci 


