
Smlouva

Číslo jednací

Nejsme plátci DPH !!!

DODAVATEL
ČR-Česká obchodní inspekce ústřední inspektorát

Štěpánská 15
120 00  Praha 2
Česká republika

ODBĚRATEL
MÚZO Praha s.r.o.

Politických vězňů 934/15
11000  Praha 1
Česká republika

OB01315-19Číslo objednávky

12.08.2019Datum vystavení

Způsob platby

Termín dodání

Způsob dopravy

- fakturační adresa

Splatnost faktury 21 dnů

Požadujeme :

OBJEDNÁVKA

00020869IČ
Organizační složka státuTyp

OB01 - 315Doklad

49622897IČ

Objednáváme úpravu EIS, modul Jízdy v souladu s přiloženou cenovou nabídkou č. 120/2019.

Cena/MJPoložka Cena celkemMnožství MJMJ

1.00 58 080.00Nová funkcionalita systému (podlimitní TZ) 48 000.00
1.00 63 162.00drobné úpravy systému vč. ladění, analýzy a testu 52 200.00

Razítko a podpis

Kč121 242.00Vystavil(a) Přibližná celková cena

Objednávku prosím potvrďte a vraťte objednateli. Objednávku lze potvrdit e-mailovou zprávou Ing. Josefovi Hrubému na e-mail: johruby@coi.cz
nebo potvrzení zaslat datovou schránkou popř. v listinné podobě na adresu: Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2 k rukám Ing. Josefa Hrubého. V případě, že dodavatel nedoručí potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů od jejího doručení, je
objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.
Dodavatel uděluje souhlas se zveřejněním této objednávky včetně souvisejících příloh a údajů v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb..
Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který
obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky.

Objednatel bere na vědomí, že tato objednávka nabyde účinnosti až okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. zák. č. 340/2015
Sb.

Česká obchodní inspekce je zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., jako orgán státní správy.

12.08.2019 15:53:28 - Macůrková - příkazce operace (příkazce operace)
13.08.2019 14:42:34 - Malý - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

Platné elektronické podpisy:
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