
OBJEDNÁVKA č. 1232/2017/INF/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IČ: .70890692 DIČ:

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Hošek Jiří Ing.

595 622 220

INF-2

CZ70890692

Dodavatel

Vyřizuje:

Telefon:

IČ: 49437381 DIČ:

ZONER software, s.r.o

Nové sady 583/18

60200 Brno 2

Objednáváme u Vás:

upgrade multilicence pro 600 uživatelů Zoner Photo Studio BASIC a 50 uživatelů Zoner Photo Studio PRO na verzi Zoner
Photo Studio X s včetně údržby licence v rozsahu jednoho roku.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

30.11.2017

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona oDPH a hodnotu plnění
odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle
objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý
plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v
souvislosti spotenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 90 116,00 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Da





Bernatský Pavel 

Od: Jaromír Krejčí <jaromir.krejci@zoner.cz> 
Odesláno: 1. listopadu 2017 13:38 
Komu: Objednávky 
Kopie: Hošek Jiři; sona.stepankova@zoner.cz 
Předmět: Akceptace objednávky č. 1232/2017/INF/O 
Přílohy: smime.p7s 

Vážení, 

touto zprávou potvrzuji za společnost ZONER software, a. s., IČO 49437381, přijetí objednávky č. 1232/2017/1NF/O 
na upgrade a roční údržbu programu Zoner Photo Studio X pro Moravskoslezský kraj ve výši 90 116 Kč vč. DPH. 

Objednávka bude vyřízena bezprostředně. 

S přátelským pozdravem 

Jaromír Krejčí 
manažer prodeje software 
pro klíčové zákazníky, vědu, školství a vzdělávací projekty 
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