
Dodávku převezme: HORAIS Bohuslav
sitmp-fakturace@plzen.euE-mail pro fakturaci: 

Forma úhrady

Datum pořízení:
Požadované datum dodání:

13.11.2017

Požadovaný termín dodání:

Číslo dokladu 000332

Útvar Úsek podpory uživatelů

Rozšíření pracoviště pro OP a CD na NR1 
Upřesnění objednávky:

OBJEDNÁVKA Číslo objednávky 720/000332/2017

Dominikánská 288/4
301 00 Plzeň

DIČ CZ66362717
IČ 66362717

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ,
příspěvková organizace

sit@plzen.euE-mail: 
Tel.: 378035107

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu Pr, vložce
číslo 65

OBJEDNÁVAJÍCÍ:

DODAVATEL :

Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4

IČ:
DIČ:

44851391
CZ44851391

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Označení MJřádek Popis Cena celkemMnožstvíJednotková cena

1 572 000005         4 ks Tablet WACOM STU-430
4 ks Čtečka dokladů 3M AT 9000 MK2
4 ks Čtečka otsků  eeriee 300LC
4 ks Ingenico IPP BOK terminál on-line

401 661,92 1,00 401 661,92 Kč

1,00 401 661,92 Kč

Celková cena včetně DPH 401 661,92 Kč

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky, jinak bude faktura vrácena zpět.

Schválil: Horais Bohuslav

Správce rozpočtu: Rožánková Drahomíra

 

Bohuslav Horais
Vedoucí úseku podpory uživatelů
Datum:

Objednávka: Strana: 1  / 2
Horais BohuslavVystavil:
720/000332/2017Zpracováno systémem HELIOS Orange

Smluvní strany objednávky: objednatel a  dodavatel pro účely této objednávky sjednávají že :  
•                      Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než
takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve dodavatele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“ 
•                      V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele na základě této objednávky bude o dodavateli správcem daně z
přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel  je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby dodavateli o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že
takto dodavateli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

mailto:sitmp-fakturace@plzen.eu
mailto:sit@plzen.eu


Plzeň

Odběratel : SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková
organizace

301 00

Řada dokladu 720
Číslo dokladu 000332

:
:

CODE :

OBJEDNÁVKA

Akceptace objednávky (přijet nabídky):
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku.

(jméno, příjmení a funkce osoby podepisující za dodavatele)

………………..…..............................
(podpis)

Dne: 13.11.2017 Vítězslav Ježek, Service Delivery Manager

Objednávka: Strana: 2  / 2
Horais BohuslavVystavil:
720/000332/2017Zpracováno systémem HELIOS Orange

Smluvní strany objednávky: objednatel a  dodavatel pro účely této objednávky sjednávají že :  
•                      Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než
takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve dodavatele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu“ 
•                      V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele na základě této objednávky bude o dodavateli správcem daně z
přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel  je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby dodavateli o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že
takto dodavateli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 


