
PLZEŇSKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD 
Škroupova 18,306 13 Plzeň
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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1398/19
NAŠEZN.: PK-1T/1183/19

VYŘIZUJE:

TEL:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 9. 9. 2019

T-MAPY spoj. s r.o. 
Špitálská 150/10
50003 Hradec Králové

L

Objednáváme u Vás:

Produkt Cena
Upgrade datového modelu ÚAP/ÚP na verzi 4.0. 220 220,00 Kč
Rozsah prací:
- úpravy jevů v SDM
- zapracování standardu dÚP
- CAD struktura
- založení fyzického datového modelu
- jevy ÚAP (úprava aplikace a skriptů)
- aktualizační balíčky
- upgrade evidenční aplikace
- úpravy Výdejního modulu
- vzorová data souborové geodatabáze
- vzorové symboly PNG
- knihovna symbolů STYLE pro ArcGIS Desktop
- soubory vrstev LYR pro ArcGIS Desktop
- vzorový "základní" projekt PRJ
- implementace úprav vzdálenou správou na provozní 
server

Termín dodání: 30.11.2019
Cena celkem 220 220,00 Kč

Pokud jste plátci DPH, vystavte daňový doklad.

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli.
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uveďte výrobní či 
sériové číslo dodávaného zboží.
Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu 
odběrateli.

posta@plzensky-kraj.cz 
IČ: 70890366 
DIČ: CZ70890366 1/2

bankovní spojení: 
Raiffeisenbank a.s.. pobo
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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-1398/19

Cena bez DPH: 182 000,00 Kč 
DPH 21%: 38 220,00 Kč

Kontaktní osoba pro převzetí zboží:

vedoucí odboru informatiky

osoba oprávněná k akceptaci jméno, příjmení, pozice 
dodavatele + vlastnoruční podpis + razítko dodavatele

Povinnou náležitostí každého dodacího listu a faktury je IČ, DIČ a číslo objednávky kupujícího.
Bez této identifikace bude faktura vrácena zpět dodavateli.
Na dodacím listu nebo faktuře nutno dodávku přesně specifikovat, dále uveďte výrobní či 
sériové číslo dodávaného zboží.
Faktura bude vystavena se splatností 14 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu 
odběrateli.

posta@plzensky-kraj.cz 
IČ: 70890366 
DIČ: CZ70890366 2/2

bankovní spojeni: 
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň


