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Dodejte  nejpozději  do:  31  . 10  . 2 0 2 0

Dodavatel:

ALTRON,  a.  s.

Novodvorská  994/138

142  21  PRAHA  4

IČ:  64948251

Vaše  číslo  dodavatele  u nás

113522

Adresa  dodám:

Ministerstvo  zemědělstvi

11150  0dbor  ICT

Těšnov  65/17

110  00  Praha  1  - Nové  Město

Na základě  nabidky  č.  QT02807  ze dne  9.10.2019  objednáváme  zajištěni

servisnich  služeb  na MZe,  včetně  poskytováni  SLA na UPS  systérnech  -  dle

přiložené  cenové  nabidky,  která  je  nedilnou  součásti  této  objednávky.

Objednavka  3e uzavrena  na 12 měsiců(1.11.2019  - 31.10.2020).
Fakťurace  bude  probihat  vždy  na konci  kvartálniho  obdobi  na  základě
akceptačniho  protokolu.  Splatnost  fakťury  je  30 dni  a bude  zasilána  na

e-mail:  fakturyict@mze.cz.

Pol. Materiál Označení

Množství  Jednotka Cena  za jednotku

O10

1

Zajištění  servismch  služeb  na MZe

Jedn.výk.  77.101,20

Celková  cena  v  CZK

(včetně  DPH  u  plátce  DPH)

Hodnota  v CZK

77.101  ,20

77.101,20

Mgr.  KOUBEK  VACLAV

Reditel  odboru

Elektronicky  schváleno

Nejsme  registrováni  u obchodnlho  soudu

upozorněrí:  objednané dodejte (proved'te) na uvedenou adresu. Fakturu vybavenou předepsanými  náležitostmi dle platných předpisů  včetně

pokynů uvedených v objednávce zašlete na adresu odběratele. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, a v adrese

uved'te jméno  objednatele či kontaktní osoby  včetně čísla  odborného  útvaru.

Objednávky nad 50 tis. Kč bez DPH podléhají povinnosti zveřejnění  dle zákona č.340/2015  sb., o registru smluv. MZe jako  smluvní  strana
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Objednávka  nabývá  účinnosti  dnem  jejiho  zveřejněni  v  Registru  smluv.

Dodavatel  svým  podpisem  niže  potvrzuje,  že  souhlasi  s  tim,  aby  obraz

Objednávky  včetně  jejich  přiloh  a  připadných  dodatků  a  metadata  k  této

Objednávce  byla  uveřejněna  v  registru  smluv  v  souladu  se  zákonem  č.

340/2015  sb.,  o  zvláštnich  podminkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňováni  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),

ve  zněni  pozdějšich  předpisů.  Smluvni  strany  se  dohodly,  že  podklady

dle  předchozi  věty  odešle  za  účelem  jejich  uveřejněni  správci  registru

smluv  Odběratel;  t4m  neni  dotčeno  právo  Dodavatele  k  jejich  odesláni.

Potvrzeni  objednávky  dodavatelem

Dodavatel  se  potvrzenim  této  objednávky  zavazuje  poskytnout  plněni

specifikované  v  objednávce  a  vyjadřuje  svůj  souhlas  s  obsahem  této

ob  j  ednávky

Datum  převzeti:

Podpis  :

Fi  rma  :

XXX

Digitálně  podepsal

' -VE-'?J!:'G:JrJG'

Datum:  2019.10.24

13:53:47  +02'00'

Nejsme  registrováni  u obchodního  soudu

Upozornění:  objednané  dodejte  (proved'te)  na uvedenou  adresu.  Fakturu  vybavenou  předepsanými  náležitostmi  dle  platných  předpisů  včetně

pokynů  uvedených  v objednávce  zašlete  na adresu  odběratele.  Na dodacím  listě  i faktuře uvádějte  vždy  ČÍ!)IO naší  objednávky,  a v adrese

uved'te  jméno  objednatele  či kontaktnl  osoby  včetně  čísla  odborného  útvaru.
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