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OBJEDNÁVKA č. 0765/2019/INF/O

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 25625632 DIČ:

Moravskoslezský kraj NEWPS.CZ s.r.o.

28. října 2771/117 Přemyslovská 2845/43
70218 Ostrava 13000 Praha 3

Vyřizuje: Vyřizuje:
Telefon: Telefon:
Odbor: INF-2

Objednáváme u Vás:

nastavení politiky hesel IDM - Identity Data Management v souladu svyhláškou č.82/2018 Sb. - vyhláška o kybernetické
bezpečnosti.
-Minimální délka hesla bude 12 znaků a maximální délka bude 20 znaků.
- Heslo musí obsahovat nejméně 4 jedinečné znaky, z toho nejméně jednu číslici.
- Heslo musí obsahovat alespoň 2 znaky z následujících skupin:

-velké písmeno,
—malé písmeno,
—speciálníznak . ;_: © &! * % = + —?

—Zaměstnanec nesmí zvolit heslo shodné s přihlašovacím jménem, příjmením a křestním jménem.
—Zaměstnanci není dovoleno používání dříve použitých hesel(v praxi to znamená, dvanáct hesel zpětně).
—Zaměstnanci není umožněna více násobná změna hesla během 30 minut.

Datum požadovaného splnění: 28.06.2019

Přílohy:

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

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 1093 zákona o DPH 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 s potenciálně pozdní
úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva
považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 175 450,00 Kč
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LuPodrobnosti platby: Datum: “U“" LUlJ

ĚNa účet

Číslo Wdajového účtu MSK : 27—1650676349/0800





Od:
Odesláno: 9 7:44
Komu: Objednavky
Předmět: Objednávka O765/2019/lNF/O —Akceptace
Přílohy: Objednávkapdf

Dobrý den,
v příloze přeposílám akceptaci objednávky O765/2019/lNF/O

Děkuji a s pozdravem

telefon:
e—mail:

*?Mermewký
kraj

From:
Sent:
To:
Cc:
Sub

NEWPSQŠ; s.r.o.
Luxembourg Plaza
Přemyslovská 2845/43
130 00 —Praha 3
_IČ: 25625632

Phone: +420 283 007 311
Mobile: +420 775 166 825
Data box: 3y2qms4
E-mail:
ww.new_ps.cz
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