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POLIC1E ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitels(v1 Policie Jihomoravského kraje
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Brno 17. října 2022

Počet listů: 1

PCS spol. S r.o.
Na Dvorcích 18,
140 00 Praha 4

Objednávka
Č. j. KRPB-217481-3/ČJ-2022-06001T

(Uvádějte číslo naší objednávky na servisním listu a faktuře)

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelstvľ policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno

l) Předmět a cena plnění:
Upgrade serveru z aktuálni verze na nejnovější verzi +

dle cenové nabídky dodavatele číslo CN230C a CN2300 ze dne 21,9.2022.

· cena je star)ovena dohodou smluvnlch stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění a nepřesáhne částku VC. DPH (slovy:

korun českých), dph činí 21 %.

2) Termín a místo plnění:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Kounicova 24, 611 32 Brno, v terminu
nejpozději do 10.12.2022, včetně faktury.

Kounicova 24
611 32 8mo



3) Platební podmínky:

Daňový doklad je splatný do 21 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 a násl. zákona o DPH.

V případě zasláni faktury Českou poštou, fakturu zašlete na adresu:
Krajské ředitelstvI policie jihomoravského kraje

Kounicova 24
611 32 Brno

Dále lze fakturu zaslat do datové schránky KŘP Jmk: popřípadě elektronicky na e-
mailovou adresu:

4) Potvrzenou objednávku doručte zpět objednateli způsobem stanoveným pro doručování faktur,
který je uvedený v bodě č. 3) této objednávky. Bez potvrzené objednávky nemůže být platba
provedena.

5) Jestliže je dodavatel dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn provést zajišt'ovací
úhradu DPH na účet přislušného finančního úřadu a uhradit dodavateli pouze základ daně,
tento postup je považován za splnění závazku objednatele.

6) Upozorňujeme Vás, že ve vazbě na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v
platném znění, je nutné přijetí objednávky při plnění nad 50.000,- Kč bez DPH z Vaši strany
písemně potvrdit, a to z důvodu, že objednávka i s potvrzením o jejím přijetí bude
objednatelem uveřejněna v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem.
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V Brně dne 17. října 2022
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