
OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ - 19 - .CIslo objednávky 192022
¶0ř

ODBERATEL - fakturační adresa DODAVATEL
Střední průmyslová škola Chrudim AUTOCONT a.s.
Čáslavská 973
537 01 Chrudim Hornopdni 3322/34

702 00 Moravská Ostrava a Přivoz
Česká republika

IČ 15052591 DIČ CZ15052591 IČ 04308697 DIČ CZ04308697
Typ Příspěvková organizace Datum vystaveni l 30.06.2022 i ČÍslo jednací i

-1 L .J
t: Smlouva :

J
PoZadujeme :

7

Termín dodání : 04.07.2022 - 31,07.2022
-L

Způsob dopravy i
l

Způsob platby
Splatnost faktury i 21 dnů

Dle vaší cenové nabídky ze dne 22,6.2022 u vás objednáváme:

Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH

Notebook Dell Vostro 3510 8.00 21 16 980.00 3 565.80 164 366.40
15-1135G7 l 16GB l 512GB SSD l 15.6" FHD l FPR l W10P+W11P l 3Y
NBD l Černá
Pouzdro Dicota Eco Multi BASE 14-15.6" 8.00 21 400.00 84.00 3 872.00

Vystavil(a) Cena celkem: 168 238.4OKČ
Veronika Zlatohlávková
Telefon:

E-mail: ekonom@sps-chrudim.cz AUT0CONTa."s. .'
Rokycanova 2730

530 02 Pardubice 2
Razítko a podpis ,,,, ,, .. ..-- TeL:- 9J3 .178 -113,
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzeni obě a stranami a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č, 340/2015
Sb. o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí odběratel.
Společná ujednání:
Dodavatel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dnů ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Dodavatel je povinen předat objednané zboží v dohodnutém termínu a
kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí dodavatel ihned nápravu na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a
začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplněni terminu plněni vyfakturovat zhotoviteli penále z konečné ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky:

V , , V VDodavatel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen ,,faktura"). Splatnost faktury Činí 21 dnů ode dne jejího doruceni (vždy original faktury včetne
dokladů nutných k převzetí a užívání zboží, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
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