
 

 
Počet výtisků: 2 – rozdělovník: zadavatel objednávky, hlavní účetní 

Česká republika - Městský soud v Brně 
 Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062 

 
 XXXXXXX, fax: XXXXXXX, e-mail: podatelna@msoud.brn.justice.cz, DS: 7y7abii 

 
NAŠE ZNAČKA: Spr 1365/2022   

VAŠE ZNAČKA:    

VYŘIZUJE:  XXXXXXXXXXX  

DNE:     21. 11. 2022   

____________________________________ 

 
Věc:   Objednávka zboží – tonerů mimo RD (pro platbu fakturou se splatností min. 14 dní) 
 
Objednáváme u vás:                            Cena za zakázku vč. DPH 
 
Tonery a sady údržby  (celý seznam v příloze č. 1)     133 850,20 Kč 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Cena za objednávku celkem včetně DPH:       133 850,20 Kč 
 

Cena zahrnuje dodání zboží na místo plnění, tj. Městský soud v Brně, Polní 994/39, 608 01 a složení zboží 
z auta dopravce ve druhém suterénu budovy s přímým vjezdem pro vozidla zásobování, maximální výška vozidla 
3,9 metrů. (za závorou se semaforem a komunikačním zařízením s velínem justiční stráže) 
 
Termín dodání:  do 09.12.2022 včetně faktury 
  
Položka:  ..513901(OI).. 
Umístění:  Sklad kancelářského materiálu (místnost XXXXX) 

 
 
          Elektronicky podepsal příkazce operace: 
       .............................................            

Vyhotovil:        XXXXXXXXX    
XXXXXX Městského soudu v Brně   
email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
tel:     XXXXXXX  
 
Schválil: 

 
 
Příkazce operace: ………………………………………………………………………… 
V Brně dne: ………………….. 
 
Kontrolu provedl správce rozpočtu: …………………………………………………….. 
V Brně dne: ………………….. 
 
Kontrolu provedl hlavní účetní: …………………………………………………………. 
V Brně dne: ………………….. 
 

 
Přílohy: příloha č. 1 – seznam nakupovaného zboží 
Poznámka: Zadavatel dospěl k závěru, že zásadu sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu § 6 odst. 4 zákona o zadávání této VZ není přiměřené použít. 

Použití zboží: provoz tiskáren u Městského soudu v Brně 
Důvod objednávky: nákup dle potřeby, doplnění zásoby 
Upřesnění objednávky: Tato objednávka byla vystavena v souladu s platným zněním instrukce MSp č. 7/2019,  
MSp č. j.: 34/2019-OPR-SP, z 22. 01. 2020 dle §9, odst. (2) výše citované instrukce, jako přímé zadání. 

Ditcom s.r.o. 
Antala Staška 510/38 
Praha 4, 140 00 
IČO: 26715031 
 

mailto:msoud@msoud.brn.justice.cz


 

 
Počet výtisků: 2 – rozdělovník: zadavatel objednávky, hlavní účetní 

 
 
 

Příloha č. 1 - seznam nakupovaného kancelářského materiálu 
 

Nabídka firmy: DITCom s.r.o. (IČ: 26715031) k poptávce Spr 1365/2022 

Položka počet 
měrná 

jednotka 

cena za 
MJ bez 

DPH 

cena za 
MJ vč. 
DPH 

cena za 
položku vč. 

DPH 

      

Originální toner pro tiskárnu OKI B731dnw (velkokapacitní toner) 20 ks 5 531,00 6 692,51 133 850,20 

Cena za zakázku celkem vč. DPH: 
 

133 850,20 
 


