
Zlínıkruj 
Objednávka č. OBJI1850l2022llCT KuZLxo0L59H9 

Odběratel: Zlínský kraj 

Odbor ICT 

Tř. Tomáše Bati 21 

761 90 Zlín 

IČO: 70891320. DIČ: CZ70891320 

Bankovní účet odběratele: 

Dodavatel: PCS spol. a r.o. 

Na Dvorcích 122/18 

14000 Praha 4 

ICO; 00571024, Dıć: cZ00571o24 

Bankovní úcet dodavatele: 9252802/0800 

Předpokládaná cena včetně DPH: 135 288,00 Kč 

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směmic o odběru, dodávce zboží a službách. tyto dodávky: 

System bezdrátových mikrofonů do zasedací místnosti ZZK dle nabidky 

íní go: 14.Q1,2023 
!a_d_g|t_9flıı dokggytaktuře) uvárlěite vždy následující: 

- číslo této objednávky 

0 splatnost 21 dnů od data vystavení daňového dokladu (faktury) 

- naši objednávku. prosím, potvrďte razítkem. podpisem a přiložte k daňovému dokladu (faktule) 

Daňové dokladyflakturyj. u kterých nebudou splněny shora ggpsané požadavky, budou dodavateli vr`áceny_. 

Místo, datum: Zlín, 14.12.2022 

Vystavil: 

i 

_ 

Í  Razítko a podpıs odběratele: ......

Dodavatel prohlaěuje. že: f 

- nemá v úmyslu nezapíatit daň Z pñdané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň'). 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvèclěujíci tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této 
smlouvy v takovem postavení nenachází, 

- nezkratí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

0 úplata za plnění dle srnlouvy není odchylná od obvyklé ceny. 

- úplata plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních 
služeb mimo tuzemsko, 

- nebude nespolehlivým plátcem, 

- bude mít u správce daně registrován bankovní úöet používaný pro ekonomicl‹ou činnost, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o 
zhotovitelilprodávajícím zveřejněna správcem daně skutečnost, že dodavatel/zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň Z 

přidané hodnoty z pñiatěho zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku posl‹ytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v 

registraci bankovního úětu dodavatele/zhotovitele urèeněho pro ekonomickou cinnost správcem daně. uhradí Zlínský kraj daň Z přidané 

hodnoty Z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci dané. 

ď
Razltkoapodpls dodavatele: .... 


