
Objednatel Dodavatel

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Sídlo Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zapsáno OŘ vedený Městským soudem v Praze pod sp.
zn. A 76922

Dat.
schránka

ag5uunk

IČO 03630919

DIČ CZ03630919

Bank.
spojení

Č íslo účtu

IBAN

Vystavil

Na základě 220603

Název N&N KOŠÁTKY s.r.o.

Sídlo Kropáčova Vrutice - Kropáčova Vrutice 111
29479 Kropáčova Vrutice - Kropáčova Vrutice

IČO 27636844

DIČ CZ27636844

Nabídka

Kontaktní os. Kontaktní os.

Telefon

E-mail

Telefon

E-mail

Objednatel objednává od Dodavatele následující položky:

Označení Název Množství MJ
Cena za

jednotku v
Kč bez DPH

Cena celkem
v Kč bez DPH

1 Boční čisticí kartáč k traktoru Zetor 1,00 ks 46 800,00 46 800,00
2 Kladiva k mulčovači 24,00 ks 286,00 6 864,00
Celkem 53 664,00

Poznámka

Dodavatel akceptací objednávky prohlašuje, že on ani jeho poddodavatelé nejsou osobami, na které 
dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, na základě 
kterých Zadavatel nesmí zadat veřejnou zakázku nebo zpřístupnit finanční prostředky za poskytnuté 
plnění (viz Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině).

Termín
dodání/plnění

do 14 dnů od účinnosti objednávky, pokud není dojednáno mezi Objednavatelem nebo Dodavatelem jinak

Místo dodání Provozovna Objednatele, na adrese Čsl. Armády 1060, 250 91 Zeleneč

Splatnost ceny 30 dní ode dne doručení řádného daňového dokladu Objednateli na epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím
datové schránky

Odpovědné
veřejné
zadávání

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti zohlednění aspektů sociálně/environmentálně
odpovědného zadávání a inovací. Na základě posouzení zadavatel konstatuje, že s ohledem na aplikaci zásad
přiměřenosti a účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků zadavatele při výběru
dodavatele veřejné zakázky nebyly aspekty odpovědného veřejného zadávání uplatněny.

Klasifikace
dokumentu

Poskytnutí informací uvedených v této objednávce probíhá v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná
na webových stránkách https://www.first.org/tlp/)

Za Objednatele Za Dodavatele

Jméno,
příjmení

Jméno,
příjmení

Datum,
podpis

Datum,
podpis

Upozorňujeme, že plnit objednávku lze až po její řádné písemné akceptaci ze strany dodavatele s tím, že následně bude potvrzená
objednávka odběratelem zveřejněna v Registru smluv v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.

TLP: WHITE

číslo
č.j.

vystavena dne

OBJEDNÁVKA
OBJ2022649

SPCSS-07181/2022
01.12.2022

1/1
TLP: WHITE




