
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 
 

Masarykovo náměstí č. 8 ,  787 58 Šumperk 

 

IČO: 495 897 92,  telefon : 588 188 500,   e-mail: Macecek@gymspk.cz 

Čj.: GYMS  

 

                                                                                   NOVATRONIC, s.r.o. 

                 U Potoka 1307/10 

               787 01 Šumperk    

                          IČO 62302701 

                 

                                                                                          

                                                                                              V Šumperku dne 24. 7. 2017                                 
 

 

Objednávka žákovského nábytku  

 

Vážená paní, 

 

objednáváme u firmy Novatronic s.r.o. pořízení žákovského nábytku a školní tabule do jedné 

učebny  - žákovské stoly a židle podle níže uvedené specifikace. Za vyřízení objednávky 

předem děkuji. 

Požadovaná technická specifikace zakázky- objednáváme: 

 

Žákovský stůl DSZ 10 ATYP, žákovský stůl bez výškového nastavení, velikost 6, bez 

košíků, 1450 x 500 mm, RAL 7035 šedá, s deskou A a ABS hranou 2mm, všechen nábytek 

dezén dřeva buk, dekor buk 381 BS.  

Počet kusů lavice DSZ10 – celkem 15 ks. 

Žákovská židle Z21 s krempou, velikost č. 6, dezén dřeva buk,. Počet kusů celkem 30 ks. 

Kov barva šedá RAL 7035. 

Podstavcová tabule s křídly, typ Z000544,  310-2010-G   400/200x100cm, zelená 

 

 

Cena dle cenové nabídky včetně DPH maximálně 92 000 Kč.  

Fakturujte prosím na níže uvedenou adresu: 
 

Název: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 

                                Adresa: Masarykovo náměstí 8, 787 58  Šumperk 

                                IČO :     49 58 97 92 

 

 

Na základě Zákona č. 340/2015 žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky a zaslání 

předpokládaného termínu dodání. Akceptaci proveďte vyjádřením souhlasu s objednávkou 

zaslaným mailem. Fakturu nám zašlete poštou, nebo mailem (ve formátu pdf). 

 

 

Děkuji a jsem s pozdravem     

        Mgr.  Milan Maceček, ředitel školy 

 



 

 

Maceček, Milan <macecek@gymspk.cz> 

 
potvrzení objednávky POT-2017-000706 Re: Fwd: Scan from YSoft SafeQ 

 
Kateřina Bajerová <katerina.bajerova@novatronic.cz> 24. července 2017 10:51 
Odpovědět-komu: Kateřina Bajerová <katerina.bajerova@novatronic.cz> 

Komu: "macecek@gymspk.cz" <macecek@gymspk.cz> 

Dobrý den, pane řediteli, 

děkujeme Vám za zaslanou objednávku "GYMS z 24.7.2017. 

 

V příloze Vám zasílám její potvrzení číslo POT-2017-000706. Nepodařil se formát *pdf a), tak zasílám ještě 

takto rozepsáno: 

 

Dodáno bude koncem září 2017, datum expedice budeme operativně upřesňovat. 

SLEVA - minus 5%. Dopravné: ZDARMA. Roznos nábytku po škole není zahrnut v dopravném. TERMÍN 

DODÁNÍ BUDE OPERATIVNĚ UPŘESNĚN. 

 

Z000544 - 310-2010-G- podstavcová tabule s křídly, 400/200x100 cm, zelená - 1 ks á 19827,- Kč/ks bez 

DPH 

A005263 - DSZ10 ATYP Dvoumístný stůl bez výškového nastavení bez košíků 1450x500, velikost 6, RAL 

kostry 7035, deska A (tl. 18 mm + ABS hrana 2 mm), dekor buk 381 BS -  ks á 2262,- Kč/ks bez DPH 

S00001H3 - Z21 Židle žákovská s krempou, velikost 6, RAL7035, bez CPL, bez filcu - 30 ks á 832,- Kč/ks 

bez DPH  

Montáž tabule - 1ks á 1000,- Kč/ks bez DPH 

Dopravné - ZDARMA 

 

celkem po slevě: 75.731,15 bez DPH, DPH: 15.903,55, celkem s DPH: 91.634,70 Kč. 

 

Děkujeme, 

s pozdravem 

 

 

 

 

Kateřina Bajerová   /   obchodní oddělení 

+420 583 30 11 34 

katerina.bajerova@novatronic.cz 

NOVATRONIC, s.r.o.   /   U potoka 1307/10, 787 01 Šumperk   /   IČ: 62302701   /   DIČ: CZ62302701 

NOVATRONIC, s.r.o., IČ: 62302701 - Tato zpráva (včetně všech jejich příloh) je důvěrná a je určena pouze pro uvedeného adresáta. Pokud 
nejste adresátem této zprávy, prosím vymažte ji a uvědomte nás. Obsah této zprávy je zakázáno šířit, kopírovat nebo sdělovat dalším osobám 

pokud nejste adresátem této zprávy. 

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, předpokladem uzavření smlouvy je shoda smluvních stran na veškerém jejím obsahu a její 

písemná forma. Adresát této zprávy bere na vědomí, že případné ukončení vyjednávání o smlouvě v jakékoliv fázi, a to i bez vážného důvodu, 

nemůže být s ohledem na výše uvedené považováno za protiprávní. 
 

 

http://katerina.bajerova@novatronic.cz/

